
 
 

Hallo Handballers, 
 

Het weekend van 17 september zal in het teken staan van onze vereniging HHZD.  
 
 
Na een bijzonder seizoen, met alle corona omstandigheden, hopen wij 17 september het nieuwe seizoen 
samen op een feestelijke manier te starten. 
  
Wij vragen jullie daarom om het weekend van 17, 18 en 19 september alvast in jullie agenda’s te noteren. 
  
Het weekend start op vrijdag 17 september om 18:00 uur. Om 18:00 uur verzamelen de seniorenteams (incl. 
de A-jeugd) zich bij de sporthal om zich voor te bereiden op het senioren mixed toernooi. Het toernooi start 
om 18:30 uur en wij zouden het leuk vinden als er zoveel mogelijk leden, ouders en verzorgers aanwezig zijn 
om de speelsters aan te moedigen. Na afloop van het toernooi drinken we gezellig een borrel in de 
sportkantine. 
  
Zaterdag 18 september is er een sportief programma opgesteld voor alle teams. Het programma start om 
09:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Wij verzorgen de lunch en het avondeten!* Na afloop gaan we 
gezamenlijk bij de wedstrijd van dames 1 kijken. 
  
Ter afsluiting zijn er zondag 19 september nog een drietal wedstrijden (DS2, A1 en A2) en vanaf 13:00 uur 
krijgt dames 1 een clinic. Wie het leuk en leerzaam vindt kan uiteraard bij de clinic komen kijken! 
  
Wij gaan ervan uit dat alle leden op zaterdag 18 september aanwezig zijn. Mocht je bij voorbaat niet kunnen 
dan verzoeken wij je om je af te melden bij handbalverenigingsweekend@gmail.com. 
  
Kan je niet? Dan is het essentieel dat je je afmeldt. Er staat namelijk een activiteit gepland op een externe 
locatie. Om organisatorische reden is het dus van belang om te weten hoeveel leden er aanwezig zijn. 
  
Wij zien je graag in het weekend van  17 – 19 september 2021.       
Tot dan!! 
 

*Indien er nog specifieke dieet wensen zijn voor het eten dan vernemen wij dat ook graag. 

Geniet allemaal van jullie vakantie en tot 17 september!   
 
 
Sportieve groet, 
 
 
Freddy Wolterink, Eppie Bannink, Marjon Bongers, Edwin van der Weerd,  
Evelien Meijerman en Sjarel Schrijver 
 
*De coronamaatregelen worden in acht genomen* 


