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Agenda
9 april
Kledingactie
14 mei
Themafeest (onder
voorbehoud)

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

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 29 januari
D-jeugd 1 Groene Ster D2 – Taxandria D1

aanvang 17.15 uur vertrek 15.50 uur
(De Borgh, Zevenbergen)
DC
Handb. Someren DC – Taxandria DC aanvang 15.00 uur vertrek 13.30 uur
(De Postel, Someren)
D-jeugd 3 Dynamico D3 – Taxandria D3
aanvang 15.00 uur verrek 13.45 uur
(’t Vijfeiken, Heesch)
Zondag 30 januari
E-jeugd
Taxandria E1 - GHV E2
aanvang 10.00 uur (scheidsr: Ruud v.V)
HB
The Flyers HB – Wh.Demons/Tax HB aanvang 10. 45 uur
DS1
MOK DS1 – Taxandria DS1
aanvang 14.15 uur vertrek 12.30 uur
(Deltahal, Dordrecht)
D-jeugd 2 HMC D2 – Taxandria D2
aanvang 11.00 uur vertrek 09.45 uur
(Dongemond, Raamsdonksveer)
HS2
Dongen HS2 – Taxandria HS2
UITGESTELD
HS1

VHC HS1 – Taxandria HS1

UITGESTELD

Wedstrijdwijzigingen
Door corona hebben we te maken met een onvolledig gespeeld programma. Gelukkig
mogen we komend weekend weer van start !! We hopen dat we tot begin april het
wedstrijdprogramma kunnen afmaken. In de vakantiestop zijn er voor de D1 en E1 wat
wijzigingen opgetreden omdat ze in een te zware poule stonden. Enkele wedstrijden
zijn gewijzigd. Kijk goed in de HandbalNL app. Daar staat het juiste programma. Ook in
deze Stencil staat de week ervoor altijd het juiste programma.

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Dinsdag heeft het kabinet op de persconferentie bekendgemaakt dat naast de trainingen de competitie
weer hervat kan worden. Ook publiek is weer welkom in de sporthal. Dit betekent dat het
wedstrijdprogramma op blad 1 van deze Stencil door kan gaan.

Agenda
Hoewel door het corona lastig is geweest om activiteiten te plannen hebben we toch enkele data die je in
je agenda moet zetten:

Kledingactie
Op zaterdag 9 april willen we weer gebruikte kleding
gaan verzamelen. Op die dag zal er tussen 11.00 uur en 13.00 uur op de parkeerplaats van Den Donk een bus staan
waar je al je gebruikte kleding en gebruikte schoenen kan komen inleveren. Spaar aldus je gebruikte kleding op en
doe ze in plastic zakken.
Binnenkort volgt meer informatie over wat er wel en niet ingeleverd kan worden

Themafeest
Het laatste Themafeest was in 2019 en toen gingen we naar Venlo. Dit was
bijzonder geslaagd. De Evenementencommissie organiseert dit om de twee
jaar. Door corona is 2021 helaas niet gelukt, maar dit jaar willen kijken of
het gaat lukken. We zullen even aankijken wat mogelijk is vanwege
corona. Een datum hebben we ook al:
Zaterdag 14 mei. Een leuke stad hebben we ook al gevonden, maar dit
verklappen we nog niet.
Zet alvast 14 mei in je agenda. Als alles mag doorgaan dan wordt het weer
een dag die je niet mag missen !

