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Ben jij nog niet aangemeld voor ons Nieuwjaarsfeest? 
Doe dit dan snel!

Aanmelden kan t/m 30 december, zodat we weten 
hoeveel hapjes en drankjes er nodig zijn :)



Gezocht: technische 
back-up website

Ik ben op zoek naar iemand die als back-up kan en wil fungeren voor het 
beheer van onze website.

De website wordt al geruime tijd door mij (Nicole de Vries) bijgehouden 
maar ik loop af en toe tegen dingen aan waar ik wel wat hulp bij kan 
gebruiken.

De website van de vereniging is gemaakt in Wordpress (programmeertaal 
PHP).
Momenteel wordt er geen back-up meer gemaakt van de site maar dat 
willen we wel graag natuurlijk.
Ook zijn er zaken via Sportlink ingebouwd die niet altijd even goed 
werken.
Dat is vervelend en we willen dit natuurlijk graag oplossen.

Dus als er onder onze leden (of een partner / zoon / dochter) iemand is 
die bijvoorbeeld een Wordpress Webdesigner is of veel technische kennis 
heeft m.b.t. Wordpress en mij hierbij zou willen helpen, mail dan even 
naar webmaster@handbalinternos.nl 



Recreanten

Om de twee weken spelen we met een enthousiaste groep recreanten een 
leuke pot handbal! Na afloop houden we altijd een gezellige derde helft en 
eens in de zoveel tijd hebben we een leuke activiteit samen. 
Soms doen we met één of meerdere teams mee aan een 
recreantentoernooi, daarnaast zijn we altijd aanwezig bij het 
beachhandbaltoernooi van HV Internos.

De groep bestaat uit dames, heren, ouders van spelende jeugdleden, 
trainers en oud handballers van verschillende leeftijden (ongeveer 30 tot 
65 jaar). Soms worden we aangevuld met jongere spelers wanneer we te 
weinig man hebben om onderling te kunnen spelen. We kunnen zeker nog 
wel wat aanvulling gebruiken. Zeker dames zijn van harte welkom, want 
die zijn nog in de minderheid.

Heb jij dus zin om af en toe een onderling wedstrijdje te spelen? 
Kom dan zeker een keer meedoen!



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

Verjaardagskalender
JANUARI

          
                                                                                                           
1 januari  Ingrid Buiks
   Henk Jacobs

2 januari  Tilly van Genne
   Juul Esbeukman

3 januari  Mike Vervoort
   Mattijn Aaldering

6 januari  Fleur Maas
   Bianca Krebbeks 
   Annet Jaspers
   Jurgen van de Velden

7 januari  Elmer van Cauter

9 januari  Ollie Frank

10 januari Iza van Leeuwen

13 januari Isa van den 
   Wijngaard

14 januari Celine Verheezen
   Dennis Stuyts

17 januari Tessa Koster-
   van Gils

19 januari Nicole de Vries

20 januari Nikki Nieuwesteeg

23 januari Bob Schram

24 januari Arijana van den 
   Berge
   Jochem Holthuizen

25 januari Mart Mulders
   Heidi Hopstaken

26 januari Astrid de Weert

29 januari Ciska Martens
   Damian Brood

30 januari Elvira de Korte
   Bas Nieuwesteeg

FEBRUARI
          
                                                                                                           
1 februari Dick Govaarts

4 februari Wessel van 
   Scheppingen 

8 februari Maud van Dijk

9 februari Julian Duijvensteijn

11 februari Meggie Vergouwen

12 februari Peter Schoonen
   Fleur de Bie

16 februari Samuel Bogers

17 februari Guus Luisterburg

18 februari Britt Bogaarts
   Jitse Neven
   Rick Hendrikx

20 februari Lotte Vink

21 februari Pierre Voermans 

23 februari Guus Heesterbeek

24 februari Simon Eulenpesch

25 februari Karlijn Vente

28 februari Arno Buijs

29 februari Vallie Kolditz

                                                               


