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Van het bestuur

Competitie
Inmiddels zijn de vakanties weer 
voorbij en zitten de teams alweer 
volop in de voorbereiding van de 

competitie en zijn jeugdteams zelfs 
al begonnen. Hopelijk wordt het voor 
dit seizoen ook een normaal seizoen. 
Natuurlijk hopen op een sportief en 
leuk seizoen en met hopelijk mooie 
resultaten zowel bij de jeugd als bij 

de senioren teams. 
Denk aan het leveren van de scheids-

rechters, wees sportief en maak er 
leuke wedstrijden van.

Op onze website is het programma te 
vinden en ook is Nicole begonnen met 

het maken van de teamfoto’s.
Het bestuur wenst iedereen veel 

plezier, sportiviteit en goede 
resultaten.

Activiteiten en jubileum
Voor het najaar is ook onze hoop 

gevestigd op leuke activiteiten en zien 
we al uit naar het kersthandbaltoer-
nooi. En wie weet voelen teams zich 

geroepen om dit seizoen nog een leuk 
feest of een leuke activiteit te organi-

seren voor de vereniging.
Dat brengt ons ook bij het volgende.
Volgend jaar bestaat onze vereniging 

60 jaar en dat willen we natuurlijk 
vieren. Hadden we al het verzoek aan 
leden om een activiteitencommissie te 
bemensen, nu vooral de oproepen aan 
alle leden en teams om na te denken 
over mooie activiteiten en festiviteiten 
voor het jubileum te verzinnen en wij 
hopen dat een aantal leden het voor-
touw willen nemen om tot een mooi 
programma te komen volgend jaar. 

Meld je aan bij het bestuur.

Scheidsrechters
Een terugkerende zorg is het leveren 
van scheidsrechters, dit najaar zal 

er een cursus georganiseerd worden 
door het NHV bij ons in de kantine, 
misschien een mooie gelegenheid 

voor leden zich straks aan te melden. 
Volgend onderonsje daarover meer.



De Grote Clubactie

Afgelopen zaterdag is er een start gemaakt met de Grote 
Clubactie. Wij, als Handbalvereniging Internos, hebben be-

sloten om dit jaar mee te gaan doen. 80% van de opbrengst 
van de grote club actie komt ten goede van onze vereniging. 
Iets dat we dit jaar goed kunnen gebruiken, aangezien we 
door de Corona crisis een groot deel van de kantine-omzet 
hebben moeten missen. Afgelopen seizoen heeft het ons € 
1.379 opgeleverd. Hopelijk kunnen we dat bedrag dit jaar 
weer overtreffen. De loten kunnen op meerdere manieren 
verkocht worden. Zoals altijd via het boekje waar mensen 
hun gegevens kunnen invullen, maar tegenwoordig ook via 

de QR-code die op het boekje gedrukt staat. 
Door deze te scannen met de camera van een mobiele 
telefoon komt de koper op de website clubactie.nl/lot. 

Daar kan gekozen worden voor de vereniging (HV Internos) 
evt. het verkopende lid en de deelnemer vult zijn naam, 
emailadres en IBAN-bankrekeningnummer in en de loten 
komen dan automatisch per email bij hem of haar binnen 

en het bedrag wordt via automatisch incasso afgeschreven. 
Onderstaand ook een kopie van de QR-code, zoals deze ook 

op het boekje staat. Deze kan je ook op andere manieren de-
len. Maak er een foto van en verstuur hem via what’s app of 
email naar je familie en vrienden. Daarnaast kan je hem ook 

delen via je social media (Instagram, facebook, etc.).
Een lot kost slechts 3 euro en levert de club 2,40 euro op. 

Met een lot zijn mooie prijzen te winnen, zo-
als € 100.000, 4 jaar rijden in een SEAT mii 
electric, Keukencheque van Keuken Kampi-
oen ter waarde van € 10.000, Cruises, fiet-
sen en nog veel meer kleinere prijzen. Dus 
ga er vanaf a.s. zaterdag mee aan de slag 
en verkoop zoveel mogelijk loten voor HV 
Internos, zodat we weer veel leuke dingen 
kunnen doen. Als je boekje vol is of je bent 
klaar met verkopen, lever deze dan weer in 
bij de trainer/coach van je team. Daarnaast 
zijn er ook Superloten. Deze kosten € 150 
en vertegenwoordigen 50 loten. Van de € 

150 komt €120 rechtstreeks ten gunste van 
de vereniging. Uit alle landelijk verkoch-
te superloten wordt bovendien 1 superlot 
getrokken. De verkopende vereniging van 
dit Superlot ontvangt extra € 5.000. De 

superloten zijn ideaal voor seniorenteams 
of voor bedrijven die een soort sponsoring 
willen doen. Scan het Superlot en win zo 
mooie prijzen voor je team en de vereni-

ging. Mocht je nog vragen hebben, dan kun 
je contact opnemen met Joost Schilderman 

06-48187532 
Veel Succes !!!



Kersthandbaltoernooi

We zijn, na er een jaar tussenuit geweest te 
zijn, weer begonnen met de voorbereidingen 
voor het 46e kersthandbaltoernooi voor de 

basisscholen in Etten-Leur.
Laten we hopen dat het deze keer op 3, 4 en 

5 januari wel door kan gaan.
Zoals jullie wel weten kunnen we deze dagen 
niet draaien zonder de inzet van vrijwilligers.
Er zal over een tijdje nog een oproep komen, 

maar lijkt het je nu leuk om te helpen. 
Laat het ons dan weten!

We hebben op elke dag 12 scheidsrechters 
nodig, een omroeper en iemand die de 
puntentelling en de standen bij houdt.

Je kunt je aanmelden via mail bij 
astriddeweert@ziggo.nl

Rabo Club Support

Ook dit jaar doet H.V. Internos weer mee aan 
de Rabo ClubSupport. Van 4 tot 24 oktober 
kun jij je stem uitbrengen als je klant / lid 
bent van Rabobank West-Brabant Noord.

Bestedingsdoel
Afgelopen coronajaar is zwaar geweest. 

Geen kantine-omzet, geen mantelzorg met 
de Carnaval en geen beachtoernooi. 

Onze vereniging kan wel weer een zetje in 
de rug gebruiken. Een aantal materialen zijn 

verouderd en zijn aan vervanging toe.
We zijn hard toe aan nieuwe doeltjes voor 
ons buitenveld, dus daar is een bijdrage in 
deze zware tijden van harte welkom voor!



SEPTEMBER

2  september  Isa van Dorst

3  september  Roel Baars
    Fleur van Tilburg
    Judith Buys

6  september  Hellen Tuk

7  september  Nikki Talboom

14 september  Mark van Zundert

16 september  Sophie Peeters
    Conny Rijken

17 september   Femke van Gils

18 september  Jan Joossen

20 september  Malou Nuijten
    Nienke Schaliboom
    Enrico van Cauter

21 september  Isabel van Endhoven

22 september  Anouk van Gogh

23 september  Lucy van den 
    Eijnden

24 september  Jos Stuyts

25 september  Alexander 
    Eulenpesch

26 september  Bente van Gils
    Martijn Verhoef

29 september  Stella Gerardu

30 september   Jouke Baeten

Verjaardagskalender
OKTOBER

1 oktober    Sven Blanken
    Lina de Laat

3 oktober   Sophie Kannekens

7 oktober   Zora Evers

8 oktober   Kim Smits

14 oktober   Lynn Buijnsters

15 oktober   Maud Hopstaken

18 oktober   Kimberley van 
    Benthem
    Sandra Kubicki
    Manon Doggen

22 oktober   Lars Stuyts
    Paul van der Weide

24 oktober   Peter Buijnsters
    Kees Oostdijk

28 oktober   Tonnie Peemen

30 oktober   Tim Soeters

31 oktober   Diana van de Velden



Wil je nou iets op de social media of in het onderonsje laten zetten?
Stuur dit dan op naar nadiadeweert@ziggo.nl

H.V. Internos – Trivium 102 – 4873 LP – Etten-Leur – nadiadeweert@ziggo.nl

@handbalinternos handbal internos

NOVEMBER

4 november   Leentje Oerlemans

5 november   Jasper van Gils
    Daniel Duijvestijn

6 november   Marcel Aaldering

8 november   Alyssa van Kaam

10 november  Elvira Coremans

12 november           Joëlle Oostlander

13 november  Linda van Ettinger

14 november  Tim de Jong

15 november  Kees Konings

17 november  Kyan Oei

19 november  Jens Gerardu

22 november  Edwin Nuijten
    Delano Basters

23 november  Kayra Cankaya
    Jill Kosters

24 november  Ron Dujardin
    Niels Buijnsters

25 november  Rik van Harssel
    Manon de Vries

28 november  Harry Willemse


