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Uitslagen
Programma
Rabo Actie
Recreanten
RallyRit
Jarigen

Agenda

Uitslagen
F-jeugd 2
HS2

Avanti F2 – Taxandria F2
Mixed Up/HMC 2 – Taxandria 2

14-1
31-23

Programma
Zaterdag 6 oktober
D-jeugd

Elshout D1 – Taxandria D1

17 november
RallyRit 2018

aanvang 10.40 uur vertrek 09.40 uur
(Dillenburcht, Drunen)

Zondag 7 oktober
Nieuwjaarsborrel
3 januari
Partybingo
28 december

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

DS2

Jupiter´75 1 – Taxandria 2

DS1

Blauw Wit 1 – Taxandria 1

F-jeugd 2
F-jeugd1
E-jeugd
Meisjes B
HS1

Taxandria F2 – HVM F1
Taxandria F1 – Zephyr F1
Taxandria E1 – Avanti E2
Tax/Wh.Demons – De Sprint
Taxandria 1 – Avanti 1

HS2

Taxandria 2 – Avanti 2

aanvang 11.40 uur vertrek 10.20 uur
(De Kraanvogel, Eersel)
aanvang 13.50 uur vertrek 12.45 uur
(Hervensebaan, Den Bosch)
aanvang 09.00 uur (scheidsr.: Rick Keuninckx)
aanvang 09.00 uur (scheidsr.: Ruud v.Veggel)
aanvang 09.45 uur (scheidsr.: Jochem Berns)
aanvang 10.40 uur (scheidsr.: Ferry Meeuwis)
aanvang 11.40 uur
(scorebord: Henk vd. Meijdenb/Sander H.)
aanvang 12.50 uur (scheidsr.: Thijs Mens)
(scorebord: Sander Hoogendoorn/Joel Leenh.)

Zaalprogramma 2018/2019
Op onze website staat nu het volledige definitieve programma van de zaalcompetitie 2018/2019.
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

Heren 1 Taxandria 1 – Avanti 1
Komende zondag starten onze heren 1 de zaalcompetitie met een thuiswedstrijd tegen Avanti 1 uit Drunen.
Dit jaar wordt een seizoen om de jeugd een kans te geven bij de Heren 1 aan te sluiten, zodat ze over een tijd op
eigen benen en met een verjongd Heren 1 team er klaar voor zijn. Onder leiding van de nieuwe trainer/coach Astrid
wordt dit in gang gezet. Met hard werken en veel inzet en enthousiasme gaat dit zeker lukken. Zondag wacht Avanti
1 uit Drunen, een bekende tegenstander, waarvoor hard voor de punten geknokt zal moeten worden. Kom onze
Heren1 aanmoedigen. De wedstrijd begint om 11.40 uur. Tot zondag !

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 !

Grote Club Actie
Zaterdag 15 september is de Grote Club Actie begonnen.
Verkoopboekje inleveren
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in bij Ans of
Marian vóór 15 oktober 2018. Wij zorgen ervoor dat het verder in orde komt.
Wil je meer verkopen? Marian kan jou een nieuw boekje geven.
We organiseren ook een eigen verkoopwedstrijd. Ben jij 1 van de 5 kinderen die de meeste loten verkoopt? Dan
ontvang je van ons een beloning. Tevens is er voor degene die voor ons een Superlot verkoopt een aparte prijs. Wat
dit is laten we jullie nog weten en we houden de stand natuurlijk bij in de Stencil.

Rallyrit 2018
De Evenementencommissie heeft een datum vastgesteld voor de 19e editie van de
RallyRit. Deze wordt verreden op zaterdag 17 november. Start en eindpunt zijn weer in
Sporthal de Leije. Medio oktober volgen de inschrijfformulieren.

Komende week zijn de volgende leden jarig:
4 oktober : VASCO DE LAAT
4 oktober: LUCA DUIMPIES
10 oktober: IRIS ROMMEN
Van Harte Gefeliciteerd !!

