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Uitslagen
Programma
Trainingen
Clubgebouw
Einde zaal/start
veldcompetitie

Agenda
26 juni
Einde Seizoen Feestje

7-8-9 oktober
Jeugdkamp

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

Uitslagen
E-jeugd
D-jeugd 2
D-jeugd 1
Dames C
DS1
HS1
HS2
HB

Elshout E2 – Taxandria E1
Taxandria D2 – GHV D2
Taxandria D1 - Heerle D1
Taxandria DC1 – PSV DC2
Taxandria DS1 – Blauw Wit DS3
Taxandria HS1 – Bedo HS2
Taxandria HS2 – The Flyers HS2
MHV’81 HB – Wh.Dem/Tax HB

10-11
43-10
26-19
28-25
9-27
31-27
28-25
36-13

Wedstrijdprogramma
Zondag 22 mei
D-jeugd 2 Taxandria D2 – Zephyr D1
D-jeugd 3 Taxandria D3 – Avanti D4
D-jeugd 1 Taxandria D1 – Avanti D3
Zaterdag 28 mei
D-jeugd 2 OHC’01 D1 – Taxandria D2
D-jeugd 1 Dynamico D2 – Taxandria D1
D-jeugd 3 Zephyr D1 – Taxandria D3
Zondag 29 mei
E-jeugd
Dongen E4 – Taxandria E1
DC

HMC DC2 – Taxandria DC1

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

aanvang 10.00 uur (scheidsr: Rick Keuninkx)
aanvang 10.50 uur (scheidsr.: Martijn v. H.)
aanvang 11.40 uur (scheidsr.: Quinten v.E)

aanvang 10.00 uur vertrek 08.45 uur
(Contreie, Oosterhout)
aanvang 09.00 uur vertrek 07.45 uur
(’t Vijfeiken, Heesch)
aanvang 18.30 uur vertrek 17.30 uur
(Dioscuren, Schijndel)
aanvang 12.00 uur vertrek 11.00 uur
(’t Theehuis, Dongen)
aanvang 13.45 uur vertrek 12.30 uur
(Sportpark Kloosterweg, Raamsdonksveer)
06 - 53 12 08 26

Start veldcompetitie voorjaar
Afgelopen zaterdag en zondag zijn de laatste
wedstrijden van de zaalcompetitie gespeeld die
door de corona lock-down in december/januari
extra lang duurde. Komende weekend (22 mei)
staat al meteen de veldcompetitie voor de deur.
Deze ‘veldcompetitie voorjaar’ duurt tot en met
zondag 26 juni. We spelen alle thuiswedstrijden op de velden van Roef in Moergestel. Na de zomervakantie
hopen we dat onze eigen veld klaar is en we naast onze eigen sporthal kunnen spelen.
Hoewel alle wedstrijden al in de HandbalNL app staan, staat het volledige programma nu ook op onze
website (zie onderstaande link).
Daar staan ook de ingedeelde scheidsrechters bij. Ben je verhinderd vang het dan binnen je eigen team
op. We rekenen weer op ieders medewerking natuurlijk.
We wensen alle teams veel succes !
https://taxandriahandbal.nl/wp-content/uploads/2022/05/Veldprogramma-voorjaar-2022-TaxandriaHandba-V2l.pdf

Haalbaarheid eigen Clubgebouw naast Sporthal den Donk
Tijdens de Voorjaarsvergadering van 20 april jl heeft het Bestuur plannen gepresenteerd om te komen tot
het realiseren van een eigen clubgebouw naast Sporthal den Donk, naast het nieuwe buitenveld. Het
bestuur heeft van de ALV toestemming gekregen om verder te gaan met het onderzoeken van de
haalbaarheid hiervan.
Het bestuur gaat dus verder met het onderzoeken hiervan (met name het financiële plaatje).
Wanneer dat achter de rug is zal er een nieuwe ALV worden uitgeroepen waar de definitieve plannen
worden bekend gemaakt. Wil je meer informatie over deze plannen mail dan naar taxandria@handbal.nl

Einde seizoensfeest !
Zoals eerder gemeld willen we na de laatste wedstrijden van
dit lange seizoen nog een gezellige afsluiting organiseren !
Op zondagmiddag 26 juni gaat dit gebeuren. We willen vanaf
15.00 uur op Sportpark Stokeind enkele ouder-kind
wedstrijden organiseren en afsluiten met een gezellige BBQ
vanaf 17.00 uur. Schrijf deze datum alvast in de agenda.
Binnenkort zal de Evenementencommissie met de uitnodigingen komen.

Trainingen
We trainen nog binnen door tot en met donderdag 23 juni. De senioren trainen vanaf juni alleen nog op
donderdag. Volgende week donderdag 28 mei is er geen training ivm Hemelvaartsdag.
Vanwege Hemelvaartsdag en Pinksteren is dit een Stencil voor 3 weken.
De eerstvolgende verschijnt weer op donderdag 9 juni.

