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Agenda
Eerste binnen training
Dinsdag 1 september
Begin veldkompetitie
5 en 6 september
Jeugdkamp
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Jo van Zelst toernooi
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Begin zaalkompetitie
26/27 september
Online shoppen ?
Doe het via Sponsorkliks
en steun onze vereniging !
Kijk op onze website.

Einde van een vreemd seizoen
In de lange historie van Taxandria Handbal is het nog nooit voorgekomen dat we midden in een
seizoen zomaar moesten stoppen met alle handbalactiviteiten. Trainingen en wedstrijden
werden afgelast en alle activiteiten zoals Eindezaalfeest, teamuitjes en Familietoernooi gingen
ook niet door. Zelfs bijeenkomsten om te vergaderen konden niet plaatsvinden.
Het was als vereniging even aanpassen aan de nieuwe situatie. Gelukkig mochten we vanaf
begin mei weer langzaam gaan trainen. Weliswaar buiten maar het weer was redelijk en
gelukkig konden we met de jeugd nog terecht op onze oude handbalveld. Complimenten aan de
Gemeente Oisterwijk die het veld weer speelkaar maakte met het neerzetten van goals en het
stofvrij maken van het speelveld.
Ook onze senioren hadden het trainen weer opgepakt in enkele parken in onze Gemeente.
Vorige week hebben onze jeugdleden hun laatste training gehad. Onze Dames Senioren trainde
afgelopen dinsdag nog en onze Heren Senioren blijven in juli en augustus nog doortrainen op de
donderdag op het verharde veld bij de Leije.
Deze extra (laatste) Stencil is bedoeld om nog enkele zaken op een rijtje te zetten met het oog
op de start van het nieuwe seizoen. Ondertussen komen de wedstrijdprogramma’s voor het
veld en de zaal weer binnen. Nog in concept voorlopig en de uren kunnen nu ingepland worden
want in principe gaat Den Donk vanaf dinsdag 1 september weer open.
We wensen iedereen een prettige vakantie en hopen jullie allemaal weer terug te zien op
dinsdag 1 september in Den Donk. Waarschijnlijk zullen er nog protocollen gaan gelden met
betrekking tot bijvoorbeeld gebruik van de kleedkamers etc., maar dit zullen we een ieder
natuurlijk ruim op tijd laten weten.

Ledenadministratie
Ten behoeve van de ledenadministratie is het van belang dat we beschikken over de meeste
recente gegevens van leden. Dus heb je een bijvoorbeeld een nieuw adres, nieuw
telefoonnummer of nieuw banknummer, geef het dan door. Dit kan per e-mail naar ons
secretariaat: taxandria@handbal.nl .

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Jeugdkamp
De ouders van de jeugdleden hebben vorige week onderstaande mail ontvangen:
Beste ouders,
Wij gaan ieder jaar met onze jeugdleden op handbalkamp. Dit is ook de bedoeling voor het jaar 2020.
Een jaar geleden hebben we het 1e weekend van september onze locatie in Oirschot al vastgelegd. Door de maatregelen die de
overheid heeft genomen met betrekking tot het coronavirus willen wij inventariseren wat het animo onder onze jeugdleden is
om deel te nemen aan dit kamp.
Voor alle duidelijkheid: We zijn welkom op de locatie en de jeugdcommissie wil een leuk programma in elkaar zetten. Dit alles
wel met de inachtneming van de kaders die de overheid geeft.
Graag horen wij voor 30 juni a.s. of uw zoon of dochter het hele weekend mee zou willen op ons jeugdkamp. Het zou fijn zijn, in
verband met onze voorbereidingen, als u ons iets laat weten door te reageren op deze mail.
Alvast dank voor uw reactie.
Groeten, Jeugdcommissie Taxandria Handbal

Heeft u nog niet gereageerd: doe dit dan zo snel mogelijk naar: jeugdcommissie@taxandriahandbal.nl
Teamindeling nieuwe seizoen
De nieuwe teamindeling voor de jeugd is vorige week aan alle ouders gecommuniceerd.
Deze gaat in bij de eerste training na de zomervakantie op dinsdag 1 september.
Wat de invulling van het kader betreft zijn we nog op zoek naar een trainer en coach voor de F-jeugd.
Het kader voor het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:
F-jeugd: trainer: vacature
coach: vacature
E1 jeugd: trainer: Martijn van Herk
coaches: Frido Roloff / Jillard Albers
E2 jeugd: trainer: Martijn van Herk
coach: Jochem Berns
D jeugd: trainers: Susan van Vught/Gideon Verhoeven/André vd. Veer coaches: zie trainers
Gemengd C jeugd: Hélène van Cleef
coach: Hélène van Cleef
Dames Senioren: trainer/coach: Chantal Janssens
Heren Senioren: trainer/coach: Astrid Weijdt
Trainingstijden
Vanaf dinsdag 1 september gaan de trainingstijden er als volgt uitzien:
18.00 – 19.00 uur : F en E jeugd
19.00 – 20.00 uur : D jeugd en Gemengd C jeugd
20.00 – 21.30 uur: Dames Senioren en Heren Senioren (selectietrainingen starten 18 augustus)

Kledingactie
Vanwege de corona-crisis is er in het voorjaar geen inzameling geweest. We hebben dit verplaatst naar het
najaar. Na de vakantie wordt iedereen geïnformeerd hoe de actie wordt opgezet.

Fijne vakantie iedereen !

