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Jeugd prinsenpaar 
Marijn Frijlink uit de dames B1 en Martijn de 
Jong uit de heren B1 zijn dit jaar samen het 

jeugd prinsenpaar van carnavalsvereniging De 
Bokken. Op zaterdag 2 maart staan zij tijdens 

de optocht op een carnavalswagen! Kom 
kijken naar de optocht tussen 14.00 en 16.00.    

 

Jeugdleden en Purple 

United moedigen DS1 

aan! 
Kinderen uit jeugdteams moedigen 

sinds twee thuiswedstrijden samen 
met Purple United dames 1 aan. Met 

trommels (emmers!) en vlaggen 
komt er veel lawaai vanaf de 

tribune. Er ontstaat zelfs al een 
harde kern van jonge supporters! In 

de pauze van de wedstrijd krijgen 
de kinderen een drankje in 

Sportcafé De Eijk.  

 

De eerste nieuwsflits! 
De digitale nieuwsflits van HV 

Foreholte is een aanvulling op de 
website en ’t Boekie. De nieuwsflits 

bevat korte actuele berichten, 
oproepen en een jaarkalender. De 

nieuwsflits wordt gedeeld via 

Whatsapp-groepen binnen de 
vereniging en staat ook op de 

website. 
Opmerkingen, nieuwe onderwerpen 

of reacties kunnen gemaild worden 
naar de coördinator activiteiten van 

de vereniging Edwin Floor 
efloor.hvforeholte@gmail.com 

 

Gezocht: Webmaster  
HV Foreholte is op zoek naar 

een nieuwe webmaster voor 
het beheer van onze website  

Bij interesse graag contact 
opnemen met het bestuur via 

foreholte@handbal.nl 

 

Gezocht: Vrijwilligers 

Sportparkpop 
Sportparkpop zoekt vrijwilligers voor de bar, 
binnen- en buitencatering, de kinderhoek bij 

de springkussens en beveiliging. Mensen 
kunnen aangeven wat voor hen uitkomt. Dus 

mag ook een dagdeel naar keuze. Verder 
onder begeleiding van een coördinator en ze 

krijgen eten en drinken. En er is altijd een 

gezellige sfeer! 
Aanmelden kan bij Shaïsta Eising 

vrijwilliger@sportparkpop.nl 
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Nieuwe rolstoelen 
Vorige week zijn de 12 nieuwe 

rolstoelen voor het 
rolstoelhandbalteam geleverd. Deze 

zijn mede mogelijk gemaakt door 
een aantal sponsoren van het team. 

Het team is nog opzoek naar 
versterking en zal binnenkort weer 

een clinic organiseren. Ken jij 

iemand met een fysiek mankement 
die niet meer regulier kan sporten 

en vind jij dit echt iets voor 
hem/haar? Laat diegene dan in 

contact komen met Daniëlle Damen 
via rolstoelhandbal@hvforeholte.nl 

voor informatie. We hopen je snel te  
zien! 

 

Clinic gooien en vangen 
Zaterdagmiddag 16 februari is door de TC 

een leerzame clinic gehouden voor niet 
alleen spelers, leiding, trainers maar ook 

voor ouders. Zo hopen we dat er thuis ook 
geoefend wordt op het gooien en vangen. 

 

Bloemencorso 
De opbouwdagen worden weer gehouden in Klinkenberghal in Sassenheim op 

woensdag 10 april (09.00-22.00 uur), donderdag 11 april (09.00-22.00 uur) 
en vrijdag 12 april. Ons streven wordt om, evenals voorgaande jaren, de 

wagen donderdagavond helemaal rijklaar te hebben. Dus noteer alvast in 
jullie agenda de WOENSDAG en de DONDERDAG. Ochtend, middag of avond, 

of de hele dag, alle hulp is welkom.  
Wij zoeken vrijwilligers in de teams van Senioren, Recreanten, A-jeugd en B-

jeugd. Wij kunnen ons voorstellen dat leden uit de C- D- en F-jeugd ook graag 
willen helpen. Vorig jaar hebben zij de steeltjes van de hyacinten geknipt. Dat 

kan, maar onder begeleiding van één van hun ouders/verzorgers. 
10 en 11 april. 

Aanmelden foreholte@handbal.nl 

 

Wist je dat… 

…je met de GRATIS Sportlink-app altijd een 
actueel overzicht hebt van alle 

handbalwedstrijden met wedstrijdtijden van 
jouw favoriete team(s). Per wedstrijd is in de 

app een eenvoudige snelkoppeling aanwezig 
die het adres van de actuele wedstrijdlocatie 

koppelt aan je navigatie in je telefoon! 
Sportlink-handbal.nl 
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Kalender seizoen 2018-2019 
02-03 Optocht carnaval   Centrum Voorhout  14.00-16.00 

10-04 Steken corsowagen  Klinkenberghal S’heim   10-04 t/m 12-04 
12-04 HV Foreholte Veiling  Sportcafé De Eijk   20.30 

27-04 Sportparkpop   Sportpark Elsgeest  14.00-21.00 
20-05 Open handbaltoernooi  Sportpark Elsgeest  20-05 t/m 24-05 

23-06 Beachhandbal+eindfeest Noordwijk+Breakout  Programma volgt 
19-07 Handbalkamp   Sportpark Elsgeest  19-07 t/m 21-07 

30-11 WK Handbal vrouwen 2019  Japan     30-11 t/m 15-12 

Zaterdagavond programma(s) 
Programma zaterdagavond 9 maart:  
19.00 Foreholte DS1 - Borhave DS1 

20.40 Foreholte HS1 - Oliveo HS2 

 

Handbalsites en -links 
Handbalinside.nl 

NHV (vanaf begin maart nieuwe website!) 
Sportlink-handbal.nl 

HV Foreholte 
Handbalmasterz 
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