In dit nummer
-

Uitslagen
Programma
Jubileum
Recreanten
RallyRit
Jarigen

Agenda
28-29-30 september
Jeugdkamp
(alle jeugd)
29-30 september
Start Zaalcompetitie

Uitslagen
15/16 september
F-jeugd 1 Taxandria F1 – HMC F2
16-3
F-jeugd 2 Taxandria F2 – Wh.Demons F1 7-1
E-jeugd
Taxandria – Wh.Demons E3
11-2
D-jeugd
Taxandria – Wh.Demons D2
18-4
MB
Taxandria/Wh.Dem. – Tachos 11-20
Komend weekend begint de zaalcompetitie. Nog niet voor alle teams omdat veel wedstrijden
vanwege het jeugdkamp zijn verzet. De meeste wedstrijden worden ingehaald in het weekend van
20/21 oktober.

Programma
Woensdag 26 september
F-jeugd 2

Avanti F2 – Taxandria F2

aanvang 18.30 uur vertrek 17.30 uur
(de Schakel, Drunen)
Bovenstaande wedstrijd telt mee voor de zaalcompetitie maar wordt op het buitenveld van Avanti
gespeeld omdat er geen zaal beschikbaar is doordat wij vanwege het jeugdkamp de wedstrijd wilde
verzetten.
Zondag 30 september
HS2

Mixed Up/HMC 2 – Taxandria 2

aanvang 13.40 uur vertrek 12.20 uur
(Driedorp, Wagenberg)

Zaalprogramma 2018/2019
Op onze website staat nu het volledige definitieve programma van de zaalcompetitie 2017/2018.
Naast alle wedstrijden met aanvang en vertrektijden ook de indeling van de scheidsrechters en
tijdwaarnemers (scorebord). Kijk nu al wanneer je mag fluiten. Maximaal 2 wedstrijdjes fluiten en
2x tijdwaarneming per persoon is er ingedeeld . Kun je een dag niet (er is wel rekening gehouden
met je eigen programma) regel dan nu al met een teamgenoot vervanging. Of ruil een wedstrijd.
Graag dit wel doorgeven aan Ruud van Veggel.
Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat (tijdelijk)
Secretariaat e-mail
Redactie PR

Ruud van Veggel, Zoom 47
Ruud Janssens, Dommel 19
taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26
06 – 58 93 50 85

Jubileumfeest super geslaagd !
We kunnen terugkijken op een geweldige dag en hebben ons 65 jarig
bestaan niet zomaar voorbij laten gaan. Jong en oud hebben genoten
van deze jubileumdag. We begonnen in de middag met de binnenkomst
van alle teams die zich konden uitleven op diverse spellen, waaronder
een stormbaan van 27 meter ! Later in de middag hebben ze nog 2
uurtjes kunnen zwemmen met ook diverse waterspelletjes. Hierna was
er een buffet geregeld waar iedereen lekker kon eten. Dit was prima
verzorgd ! Tussendoor hebben veel teams gebruik gemaakt van de
Escape Room. In de avond was er nog ruimte voor een officieel gedeelte
waarbij 2 leden benoemd werden tot Lid van Verdienste van onze
vereniging. Jan Hoosemans en Henk van den Meijdenberg vielen deze
eer te beurt. Wel verdiend natuurlijk. Na de plichtplegingen was het tijd voor een spetterend feest. Met DJ Jordyz in `The House`
kwam dit wel goed. Hij wist de sfeer goed aan te voelen en bezorgde iedereen een topavond. Alle foto´s en video´s zijn terug te
vinden op onze Facebook pagina. Een selectie komt binnenkort op onze website. We bedanken de jubileumcommissie voor de
organisatie en bedanken ook alle leden voor hun komst en vooral gezelligheid ! Tot het volgende feestje !

Recreantencompetitie
Vanaf dit seizoen zal er een Heren Recreanten team mee gaan doen aan doordeweekse competitie.
De thuiswedstrijden zullen plaatsvinden op onze vaste trainingsavond, de donderdag. Bij deze 3
thuiswedstrijden zal de training van de HS en DS een half uurtje korter duren.
Het programma van de recreantencompetitie is als volgt:
Donderdag 11 oktober
: Taxandria – Desk
aanvang 21.00 uur
Donderdag 22 november : Avanti – Taxandria
aanvang 22.00 uur (Dillenburcht, Drunen)
Donderdag 20 december : Taxandria – HMC
aanvang 21.00 uur
Woensdag 16 januari
: Tachos – Taxandria
aanvang 21.00 uur (de Zeine, Waalwijk)
Donderdag 21 februari
: Taxandria – White Demons
aanvang 21.00 uur
Donderdag 7 maart
: Roef – Taxandria
aanvang 21.30 uur (Stokeind, Moergestel)
In april en mei volgen waarschijnlijk nog 2 vriendschappelijke wedstrijden.

Rabo actie
Rabobank Clubkas Campagne !
Taxandria Handbal doet in oktober 2018 weer mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Vorig jaar heeft deze actie onze club ruim 500 euro opgeleverd !
Rabobank Hart van Brabant stelt een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor de
Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag verdelen de leden van de bank over de
verenigingen en stichtingen die meedoen. Leden kunnen stemmen op de clubs die
meedoen aan de campagne.
Leden van de bank ontvangen op dinsdag 2 oktober 2018 per post een unieke code
waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 2 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de
verenigingen en/of stichtingen die zij steunen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan het lid maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging mag uitbrengen.
BELANGRIJK !
Let op: alleen leden van Rabobank Hart van Brabant mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid,
maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij lid worden en meestemmen tijdens de campagne.
Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website
http://www.rabobank.nl/leden .
Doe mee en help Taxandria Handbal !

Vorige week is er geen Stencil uitgekomen, er waren wel jarigen:
23 september: BERTUS VAN VEGGEL 24 september : RUUD JANSSENS / SASKIA VD. HORST
Komende week zijn de volgende leden jarig:
1 oktober: COR GROOT 2 oktober: COAN GROOT 3 oktober: HENK VD. HONING
Van harte Gefeliciteerd !

