In dit nummer

-

Programma
AH sportactie
Jo van Zelst
Memoriaal
Oisterwijkse Sportdag
Najaarsvergadering

Agenda

Uitslagen
Gemengd C
E jeugd 2
E jeugd 1
D jeugd
Gemengd C

Taxandria – Zephyr
Taxandria E2 – RHV E1
Taxandria E1 - Roef E1
Taxandria - Wh.Demons
Taxandria - Acritas

5-14
4-11
7-12
7-28
7-23

Wedstrijdprogramma
Komend weekend begint de nieuwe zaalcompetitie !

Begin zaalkompetitie
26/27 september
Online shoppen ?
Doe het via Sponsorkliks
en steun onze vereniging !
Kijk op onze website.

Zaterdag 26 september
E-jeugd 2 Avanti E3 – Taxandria E2

aanvang 09.00 uur vertrek 08.00 uur
(Dillenburcht, Drunen)

Zondag 27 september
E-jeugd 1
HS2

Taxandria E1 - Tachos E2
aanvang 11.00 uur (scheidsr.Sanne V.)
Aristos/HCB’92 HS2 – Taxandria HS 2 aanvang 11.45 uur vertrek 10.45 uur
(Pius X, Liempde)
Gemengd C De Beuk – Taxandria
aanvang 13.15 uur vertrek 12.45 uur
(de Beuk, Oudenbosch)
HS1
RHV HS1 – Taxandria HS1
aanvang 13.40 uur vertrek 12.40 uur
(Den Butter Sportcomplex, Rijen)
D-jeugd
Tachos – Taxandria
aanvang 14.40 uur vertrek 13.40 uur
Scorebord jeugdwedstrijd:

?

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Jo van Zelst Memoriaal
Afgelopen zaterdag hebben de Heren 1 en Dames 1 een oefenwedstrijd gespeeld
in het kader van het Jo van Zelst Memoriaal, ter ere van onze oud-voorzitter. Onze
Heren 1 waren een maatje te groot voor GHV HS2/3 maar speelde toch een
sportieve wedstrijd ! Bij onze DS1 ging het er wat steviger aan toe. Het was wel
een leuke en spannende wedstrijd die op het nippertje nog in een gelijkspel
eindigde. Het was een leuke avond, we bedanken de familie van Zelst nogmaals
voor hun komst en graag tot de volgende editie!

Najaarsvergadering
De Najaarsvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 25 november.
Locatie: Wijkgebouw de Pannenschuur, aanvang 20.00 uur.
We hebben deze ruime locatie gekozen zodat we ook de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.

Albert Heijn sportactie – Proef de Sport
Sinds maandag 14 september doet ook Taxandria Handbal mee aan de
landelijke sportactie van Albert Heijn. Vanaf 14 september t/m 25 oktober
ontvangt iedereen bij het boodschappen doen bij Albert Heijn digitale
sportzegels in de AH-app. Deze sportzegels kunnen verzilverd worden door
gratis sportactiviteiten (in het geval van Taxandria Handbal: gratis
proeftrainingen) te boeken bij de deelnemende sportclubs.
De sportactie is nauw verbonden met de Nationale Sportweek en vindt in
dezelfde periode plaats. De landelijke campagne “Sport doet iets me je” zet
in deze periode het belang van sport en sportclubs nog eens extra in de
spotlights.

Oisterwijkse sportdag
Op vrijdag 25 september wordt tijdens de Nationale Sportweek de Oisterwijkse Sportdag
georganiseerd. Een dag vol sportplezier en beleving. Jong en oud kan nieuwe sporten
ontdekken en proberen. Ook Taxandria Handbal is present in Den Donk. Van 09.00 uur tot
12.00 uur is er een speciaal programma voor de basisscholen.
De Oisterwijkse sportdag is een samenwerking tussen Natuurlijk Gezond Oisterwijk, steunpunt
aangepast sporten en de Oisterwijkse sportclubs en verenigingen.

Komende week zijn de volgende leden jarig:
24 september :
SASKIA VD. HORST
24 september :
RUUD JANSSENS
Van Harte Gefeliciteerd !!

Beste ouders en kinderen,
De grote clubactie is weer gestart.
We hebben i.v.m. met de geldende voorzorgsmaatregelen omtrent het coronavirus besloten om dit jaar
alleen voor “online verkoop” te gaan.
De kinderen hoeven dit jaar dus niet met boekjes langs de deuren.
Via onze facebook pagina van Taxandria Handbal kunnen vanaf vandaag online loten gekocht worden.
Dit is de link naar onze verenigingspagina:

https://clubactie.nl/lot/rksv-taxandria-handbal/290053

Download QR Code

Wij zouden het heel fijn vinden als eenieder hier een bijdrage aan wil leveren.

Alvast bedankt voor de moeite.
De Jeugd Commissie.

Bemanning scorebord jeugdwedstrijden
Beste ouders,
De zaalcompetitie van uw kind gaat bijna weer van start.
Het is dit seizoen de bedoeling dat jullie als ouders bij de bediening van het scorebord gaan zitten tijdens
een wedstrijd van uw eigen kind.
Dit gaat in vanaf 25 oktober 2020. U komt slechts één thuiswedstrijd per seizoen aan de beurt. In het begin
zal er ook iemand van de Jeugdcommissie aanwezig zijn om jullie wegwijs te maken.
Binnenkort volgt per mail de indeling. Mocht u op de voorgestelde datum verhinderd zijn dan graag
onderling ruilen.
We hopen op een leuk en sportief zaalseizoen.
Groetjes van de Jeugdcommissie.

KLEEDKAMERINDELING JEUGD TAXANDRIA HANDBAL
Er is een vaste kleedkamerindeling gemaakt voor alle jeugdteams.
Deze gaat per direct in.

Kleedkamer 1: Jongens F + C
Kleedkamer 2: Jongens E
Kleedkamer 3: Meisjes F +C
Kleedkamer 4: Meisjes E
Kleedkamer 5: Meisjes D
Kleedkamer 6: Jongens D

Deze indeling geldt ook voor de wedstrijddagen.
De tegenstander zit dan in één van de andere kleedkamers.
We laten de kleedkamers netjes achter en behandelen elkaar met respect.
De Jeugdcommissie

