In dit nummer
-

Uitslagen
Programma
Recreanten
Voorjaarsverg.
Themafeest
Jarigen

Agenda
Uitje D en E jeugd
25 mei
Familietoernooi
23 juni
Jeugdkamp
27,28 en 29 september

Online shoppen ?
Doe het via Sponsorkliks
en steun onze vereniging !
Kijk op onze website.

Uitslagen
MB
D-jeugd
F-jeugd 3
F-jeugd 1
F-jeugd 2
E-jeugd

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

10-19
17-17
7-8
12-18
1-11
12-15

Programma
Donderdag 16 mei
Heren Recr. Taxandria – Roef

aanvang 21.00 uur (scheidsr.: Björn vd.M.)

Zaterdag 18 mei
F-jeugd 2

GHV F1 – Taxandria F2

D-jeugd

GHV – Taxandria

F-jeugd 3

EHV F1 – Taxandria F3

F-jeugd 1

Elshout F1 – Taxandria F1

aanvang 09.30 uur vertrek 08.45 uur
(De Wissel, Goirle)
aanvang 09.45 uur vertrek 09.00 uur
(De Wissel, Goirle)
aanvang 10.00 uur vertrek 08.45 uur
(Sportpark Strijp, Eindhoven)
aanvang 09.15 uur vertrek 08.15 uur
(Den Donk, Elshout)

Heren Recreanten in actie !
Onze Heren Recreanten komen dit seizoen nog 2x in actie.
Komende donderdag spelen ze om 21.00 uur in de Leije tegen Roef.
Het resterende programma:
Woensdag 19 juni: HCB´92 – Taxandria, aanvang 20.45 uur
Donderdag 16 mei trainen de HS en DS een half uurtje korter.
Heren 1 tegen Heren 2
Op donderdag 23 mei is er een oefenwedstrijd gepland van de Heren 1 tegen de Heren 2.
Aanvang 21.00 uur.
Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat (tijdelijk)
Secretariaat e-mail
Redactie PR

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

Themafeest Venlo !
Geslaagd uitje naar Venlo !
De Evenementencommissie heeft afgelopen zaterdag een mooi uitje naar
Venlo georganiseerd ! Met ruim 30 personen vertrokken we naar Limburg.
Na de koffie en de onvermijdelijke Limburgse vlaai kroppen de leden in de
huid van Baantjer. Er moest een moord worden opgelost ! Een mooie tocht
door Venlo volgde om daar achter te komen. Menig terrasje werd bezocht
om te overleggen hoe dit aan te pakken... Na de speurtocht naar de dader
was het tijd voor een lekker buffet en aansluitend een feestje. In het café
trad een goede artiest op maar halverwege is naar een ander café verkast.
Daar werd het ook nog gezellig tot het helaas weer tijd was om richting
Brabant terug te gaan. Met een kleine vertraging is de terugreis gelukt en
kunnen we weer terugkijken op een mooie dag ! Iedereen die mee was,
bedankt voor jullie gezelligheid ! Over 2 jaar gaan we weer een nieuwe stad
‘onveilig’ maken !

Bestuursvergadering
Het Bestuur vergadert woensdag 22 mei.
Aanvang 19.30 uur in de Leije.
Voorjaarsvergadering
Het Bestuur heeft een datum vastgesteld voor de Voorjaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op woensdag 29 mei, aanvang 20.00 uur in Wijkgebouw de Pannenschuur.
De agenda ligt nu in de sporthal en verschijnt ook op onze website.

Familietoernooi 2019
Zondag 23 juni organiseert de Evenementencommissie weer
het Familietoernooi ! We gaan weer naar de accommodatie
van White Demons in Berkel-Enschot. En we gaan natuurlijk
ook weer beach handballen !!
Ga aan de slag om een leuk team samen te stellen. We maken
weer een handballers-poule en een niet-handballers poule.
Jeugdleden kunnen zich ook opgeven als team of individueel.
De inschrijfformulieren zijn deze week beschikbaar in de
sporthal en op onze website. Doe mee !!

