In dit nummer
-

Uitslagen
Programma
Oefenwedstrijden
Kleding/flessenac
tie
Jubileum
Jarigen

Agenda
22 september
Jubileum 65 jaar
28-29-30 september
Jeugdkamp
(alle jeugd)
29-30 september
Start Zaalcompetitie

Uitslagen
F-jeugd 3
E-jeugd
F-jeugd 1
F-jeugd 2
D-jeugd
Meisjes B

Bergeijk F2 – Taxandria F3
Avanti E2 – Taxandria
DOS´80 F1 – Taxandria F1
DOS´80 F2 – Taxandria F2
Avanti D2 – Taxandria
HMC B2 – Tax/Wh.Demons

6-4
10-9
8-5
4-5
7-16
16-18

Programma
Zaterdag 1 september
F-jeugd 3
F-jeugd 2
F-jeugd 1
E-jeugd

Taxandria F3 – EHV F1
Taxandria F2 – GHV F1
Taxandria F1 - Elshout F1
Taxandria E1 – DOS ´80 E2

aanvang 10.00 uur (scheidsr.: Jochem Berns)
aanvang 10.00 uur (scheidsr.: Angela Verstijnen)
aanvang 10.45 uur (scheidsr.: Ruud van Veggel)
aanvang 11.30 uur (scheidsr.: Jan vd. Hout)

Zondag 2 september
D-jeugd

Taxandria D1 – GHV D1

aanvang 11.00 uur (scheidsr.: Bjorn vd. Meijdenb)

Scheidsrechters veldwedstrijden
e
Op onze website staan alle wedstrijden van de veldcompetitie. Bij de 1 helft van de competitie
staan ook de aangewezen scheidsrechters bij de wedstrijden.
Kijk hier goed naar zodat de wedstrijden bemand zijn met scheidsrechters.
Als je niet kunt fluiten probeer dan een vervanger te regelen binnen je team.
Wel graag doorgeven aan Ruud van Veggel: ruudvanveggel@planet.nl .

Winnaar LOTTO
Reservegetal: 31

Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat (tijdelijk)
Secretariaat e-mail
Redactie PR

Jubileumcommissie vergadering
De jubileumcommissie vergadert komende maandag 3 september.
Aanvang 20.30 uur in de Leije.

Ruud van Veggel, Zoom 47
Ruud Janssens, Dommel 19
taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26
06 – 58 93 50 85

Jubileumfeest
De jubileumcommissie is druk bezig met de laatste voorbereidingen van het
jubileumfeest op zaterdag 22 september. Aan het begin van de vakantie heeft
iedereen een persoonlijke uitnodiging gekregen. Veel leden hebben zich al
opgegeven, maar veel ook nog niet !
We vragen jullie om dit zo spoedig mogelijk te doen via de uitnodiging !

Kledingactie en flessenactie Jubileum !
Omdat een feest natuurlijk ook geld kost heeft de Jubileumcommissie 2 acties op touw gezet.
Een Lege Flessen (statiegeld) Actie en een Kledingactie.
Lege flessen kunnen vanaf dinsdag 28 augustus tijdens de trainingenuren ingeleverd worden. Dit kan de komende 3
weken bij de trainingen. Bij de ingang van de zaal staan opvangbakken waar de lege (PET) flessen ingedaan kunnen
worden.
De kledingactie is inmiddels begonnen. Afgelopen zaterdag is er al veel kleding opgehaald !
Komende zaterdag 1 september zal de bus weer op de parkeerplaats bij Sporthal de Leije staan van 10.00 uur tot
12.00 uur. Wat kun je allemaal inleveren: dames-heren-kinderkleding, draagbare schoenen (als een paar gebonden),
huishoudtextiel, dekbedhoezen, lakens etc, gordijnen, vitrage.
Wat kun je niet inleveren: dekens, kussens, dekbedden, matrassen en tapijten.
Ben je niet in de gelegenheid het te komen brengen: neem dan contact op met Jolanda van Herk of Marco van de
Ven. Help mee om het een mooi feest te laten worden !

Oefenwedstrijden Heren en Dames Senioren seizoen 2018/2019
Ter voorbereiding op de zaalcompetitie spelen de Heren 1 en Dames 1 enkele oefenwedstrijden:
Er zijn al data gereserveerd voor oefenwedstrijden:
Zaterdag 1 september: 19.30 uur – 20.45 uur: Heren Senioren 1 - Jupiter
Zaterdag 8 september: 19.30 uur – 20.45 uur: Dames Senioren 1 – De Beuk 1
Zaterdag 15 september: 19.30 uur – 20.45 uur: Dames Senioren 1 – HABO 3
Zaterdag 15 september: 20.50 uur – 22.00 uur: Heren Senioren 1 - Aristos
Het Jo van Zelst ´toernooi´ zal op zaterdagavond 15 september worden gespeeld
met de oefenwedstrijden voor de Dames en Heren Senioren op één avond.

Pasfoto´s in Sportlink !
Heb jij geen of een hele oude pasfoto in de app HandbalNL ? Tot en met 31 augustus kan
deze zelf aangepast worden!Een pasfoto is noodzakelijk om wedstrijden te mogen spelen,
zorg dus op tijd voor een goede foto.
Eisen: geen groepsfoto, gezicht duidelijk in beeld en herkenbaar zijn.
Komende week zijn de volgende leden jarig:
30 augustus: HENK VRIENS
31 augustus: CHANTAL HOOSEMANS / BAS VAN ZELST
2 september: MATS VAN DE STEEN
4 september: ARNO GROOT
6 september: HENRIC VERMEER
Van Harte Gefeliciteerd !!

