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Agenda
Jeugdkamp
27,28 en 29 september
Start zaalcompetitie
28/29 september

Programma
Zaterdag 21 september
E-jeugd 2

Wh.Demons E1 – Taxandria E2

F-jeugd 1

Avanti F2 – Taxandria F1

E-jeugd 3

Avanti E3 – Taxandria E3

E-jeugd 1

Avanti E1 – Taxandria E1

aanvang 09.30 uur vertrek 08.45 uur
(Rauwbraken, Berkel-Enschot)
aanvang 10.00 uur vertrek 09.00 uur
(Duinzicht, Drunen)
aanvang 11.30 uur vertrek 10.30 uur
(Duinzicht, Drunen)
aanvang 12.25 uur vertrek 11.25 uur
(Duinzicht, Drunen)

Zondag 22 september
D-jeugd

Zephyr D1 – Taxandria D1

aanvang 09.30 uur vertrek 08.20 uur
(Dioscuren, Schijndel)

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

Komende donderdag 19 september spelen de Dames 1 en Heren 1 een oefenwedstrijd in de Leije:
Taxandria DS1 – Elshout
aanvang 20.00 uur (scheidsrechter: Thijs Mens)
Taxandria HS1 – Avanti
aanvang 21.00 uur (scheidsrechter: Paul vd. Meulengraaf)
Komende donderdag 26 september spelen de Heren 1 in de Leije nog een oefenwedstrijd tegen
Witte Ster, aanvang 20.00 uur.
Grote Club Actie
Taxandria Handbal doet weer mee aan de Grote Club Actie. Deze is op 14 september gestart en
onze jeugdleden hebben de lotenboekjes ontvangen. Er is al veel verkocht !
Lees alles in de aparte flyer.

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Rabobank ClubSupport 2019 !
Taxandria Handbal doet in 2019 weer mee aan de Rabobank
ClubSupport campagne. Vorig jaar en in 2017 heeft deze actie
een mooi bedrag opgeleverd voor onze club !
Rabobank Hart van Brabant stelt een bedrag van € 200.000
beschikbaar voor de Rabobank ClubSupport Campagne.
Dit bedrag verdelen de leden van de bank over de verenigingen
en stichtingen die meedoen. Leden van de Rabobank Hart van
Brabant kunnen stemmen op de clubs die meedoen aan de
campagne.

Leden van de bank ontvangen op 27 september 2019 per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van
27 september 2019 tot en met 11 oktober 2019 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:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
Doe mee en geef je stem aan Taxandria Handbal !

Recreantencompetitie 2019/2020
Dit jaar doet er weer een Heren Recreanten team mee aan een competitie.
De wedstrijden worden doordeweeks gespeeld. Hieronder het programma:
10 oktober
31 oktober
28 november
18 december
16 januari
20 februari

HMC – Taxandria
Taxandria – White Demons
Taxandria – DESK
Tachos - Taxandria
Taxandria – ROEF
Avanti – Taxandria

21.30 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Dongemond Raamsdonksveer
Den Donk Oisterwijk
Den Donk Oisterwijk
de Zeine Waalwijk
Den Donk Oisterwijk
Dillenburcht Drunen

Zaalcompetitie 2019/2020
De nieuwe zaalcompetitie begint in het weekend van 28/29 september. Onze jeugdteams beginnen een week later
ivm het jeugdkamp. Op onze website staat het volledige wedstrijdprogramma per speelweekend. Daarop staat ook
de indeling van de scheidsrechters en scorebord. Let goed op of je moet fluiten. Er is rekening gehouden met je
eigen programma, mocht je toch verhinderd zijn probeer dan binnen je team iemand anders te vragen of ruil een
wedstrijd. Graag dit wel doorgeven aan Ruud van Veggel.

Komende week zijn de volgende leden jarig:
23 september : BERTUS VAN VEGGEL
24 september: RUUD JANSSENS
24 september: SASKIA VD.HORST
Van Harte Gefeliciteerd !

