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Agenda
Voorjaarsmarkt
31 maart 2019
Eindezaalfeest
7 april 2019
Themafeest
11 mei 2019
Familietoernooi
23 juni 2019

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

Uitslagen
Heren Recr.
F-jeugd 1
HS1
F-jeugd 2
E-jeugd
HS2
F-jeugd 3
D-jeugd
DS1
DS2
Dames B

Roef - Taxandria
EHV F1 – Taxandria F1
Wh.Demons 1 – Taxandria 1
Avanti F4 – Taxandria F2
Blauw Wit E2 – Taxandria
Wh.Demons 3 – Taxandria 2
Taxandria F3 – Tachos F2
Taxandria – RHV D2
Taxandria 1 – Bedo 1
Taxandria 2 – Aristos 3
Bedo - Taxandria/Wh.Dem.

21-17
8-21
42-25
8-7
8-13
31-23
7-15
13-12
13-27
0-10
10-13

Programma
Zondag 24 maart
D-jeugd

Blauw Wit – Taxandria

F-jeugd 3

Dongen F2 – Taxandria F3

DS1

Acritas 1 – Taxandria 1

DS2

Tremeg 2 – Taxandria 2

F-jeugd 2
F-jeugd 1
Dames B
HS1

Taxandria F2 – Dongen F1
Taxandria F1 - Avanti F1
Taxandria - HABO´95 2
Taxandria 1 – Heerle 2

HS2

Taxandria 2 – Dongen 2

aanvang 10.00 uur vertrek 08.50 uur
(Hervensebaan, Den Bosch)
aanvang 11.00 uur vertrek 10.00 uur
(de Salamander, Dongen)
aanvang 12.00 uur vertrek 10.30 uur
(´t Zand, Bakel)
aanvang 15.50 uur vertrek 14.20 uur
(Molenbroek, Gemert)
aanvang 09.00 uur (scheidsr.: Ruud van Veggel)
aanvang 09.00 uur (scheidsr.: Stijn Berns)
aanvang 09.45 uur (scheidsr.: Bas vd. Heijden)
aanvang 10.45 uur
(scorebord: Sander Hoogedoorn/Jan vd.Hout)
aanvang 11.55 uur (scheidsr. Paul vd.Meulengraaf)
(scorebord: Sander Hoogedoorn/Jan vd.Hout)

Scorebord B-jeugdwedstrijd: Kim en Marian
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

Eindezaalfeest
Op zondag 7 april staan de laatste wedstrijden van de zaalcompetitie op het
programma. Traditiegetrouw gaan we na afloop weer een leuk feestje organiseren
voor alle leden. Als locatie gaan we wederom naar de Rode Lelie in de bossen van
Oisterwijk. Het programma zal ongeveer rond 14.30 uur beginnen. Meer
bijzonderheden over het programma worden binnenkort bekendgemaakt. Zet de
datum alvast in de agenda want het wordt weer een leuk Taxandria evenement wat
je niet mag missen !

Kledingactie
Taxandria Handbal organiseert dit jaar weer een kledingactie. We hebben weer 2 dagen waarop het inleveren van
gebruikte kleding mogelijk is in Sporthal de Leije Op zondag 31 maart (tijdens de Voorjaarsmarkt) is het mogelijk
gebruikte kleding in te leveren tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Lukt het niet in de middag dan is eerder ook mogelijk.
Meld je sowieso bij de kassa in de kantine. Ook op zaterdag 6 april is het mogelijk gebruikte kleding in te leveren
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Naast gebruikte kleding is het ook mogelijk het volgende in te leveren: jassen, sjaals, bh´s,
hoeden, mutsen, handtassen, riemen, sokken, sporttassen, speelgoedknuffels,
huishoudtextiel, dekbedhoezen, lakens, gordijnen en vitrage. Ook draagbare schoenen (mits
aan elkaar geknoopt) kunnen ingeleverd worden. De kleding moet in afgesloten zakken
worden aangeleverd.
Vorig jaar hebben we 1000 kg opgehaald. We gaan dit jaar voor meer ! Help mee !

Inschrijving Voorjaarsmarkt
Zondag 31 maart wordt de Voorjaarsmarkt georganiseerd. Inmiddels zijn al ruim 70 kramen verhuurd. Wil je nog
een kraam huren ben er dan snel bij.
Op de website www.handbalmarkt.nl vind je alle informatie over deze markt.
Informatie voor de opbouwers en afbrekers van de markt:
Het opbouwen begint zaterdag 30 maart om 15.00 uur.
Het afbreken begint zondag 31 maart om 16.00 uur.

*Ben jij de beste vlogger!?*
Beste handballers, wij weten natuurlijk al dat handbal een stoere en gave sport is. Wij hopen dat er
nog meer jongens en meiden komen handballen. Daarom heeft de vereniging een leuke idee; namelijk
een vlog wedstrijd voor de jeugdteams.
Maak met jouw team een superleuke vlog waar je heel Oisterwijk en omgeving overtuigt hoe leuk
handbal (en jouw team) is. De vlog wordt gedeeld via de social media van Taxandria handbal. De
ledenwervingscommissie beloont het team met de leukste vlog met een leuke prijs.
Is de vlog klaar? Zet deze dan (uiterlijk 7 april) in de F of E teamapp ! De beheerders van deze
appgroepen zorgen ervoor dat de vlog op de juiste plek komt.
Succes en veel plezier!!

De komende week zijn de volgende leden jarig:
22 maart: RONALD VAN GRINSVEN
23 maart: RICK KEUNINCKX
Van Harte Gefeliciteerd !

