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Uitslagen
Programma
Jumbo Actie
2e handsmarkt
Jantje Beton
Jarigen

Agenda

Uitslagen
MC
JB
DS2
E-jeugd 2
F-jeugd
HS1
HS2

Wh.Dem./Tax. – DOS´80
Avanti – Taxandria
Novitas 1 – Taxandria 2
Taxandria E2 – HVM E1
Taxandria F3 – Taxandria F1
Taxandria 1 – Wh.Demons 1
Taxandria 2 - Acritas 1

18-16
14-23
15-13
6-7
2-16
15-27
18-26

Programma
8 april:
Eindezaalfeest
15 april
Voorjaarsmarkt
1 juli
Familietoernooi
22 september
Jubileum 65 jaar

Zaterdag 10 maart
F-jeugd 3

Wh.Demons F1 – Taxandria F3

Dames A

Groene Ster – Taxandria

Zondag 11 maart
E-jeugd 2
HS2
E-jeugd 1
MC
F-jeugd 1
F-jeugd 2
JB
DS2

Winnaar LOTTO

aanvang 11.25 uur vertrek 10.40 uur
(´t Ruiven, Berkel-Enschot)
aanvang 19.40 uur vertrek 18.15 uur
(De Borgh, Zevenbergen)

Desk – Taxandria E2

aanvang 10.00 uur vertrek 09.00 uur
(de Wetering, Loon op Zand)
HABO´95 2 – Taxandria 2
aanvang 11.00 uur vertrek 09.30 uur
(de Burcht, Boekel)
Dongen E1 – Taxandria E1
aanvang 11.45 uur vertrek 10.45 uur
(Salamander, Dongen)
Heerle C2 – Wh.Dem./Taxandria aanvang 13.50 uur
(de Omganck, Wouw)
Taxandria F1 – Zephyr F1
aanvang 10.00 uur (scheidsr.: Iris Rommen)
Taxandria F2 – GHV F1
aanvang 10.00 uur (scheidsr.: Amy v. Haaren)
Taxandria – GHV
aanvang 10.45 uur (scheidsr.: Bas Weijdt)
Taxandria 2 – HC Zeeland 2
aanvang 11.45 uur (scheidsr.: Paul vd.M.)
(scorebord: Sander Hoogedoorn/Yvonne de Kort)

Reservegetal: 24

Henk vd. Meijdenberg

Scorebord jeugdwedstrijden: Marian Quaadvliet – Sanne van Berkel

Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat
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

Jantje Beton collecte 2018
Taxandria Handbal doet weer mee met de collecte van Jantje
Beton. Spelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder
vanzelfsprekend. Tijdens de collecte (woensdagmiddag in de
Pannenschuur dit keer) halen onze leden geld op voor het
verenigingsleven en voor de projecten van Jantje Beton. 50%
is voor onze eigen vereniging. Daarvoor kunnen wij ook weer
mooie dingen doen om onze jeugdleden nog meer te laten bewegen !
Naast de collecte die langs de deuren gaat is het nu ook mogelijk om een bijdrage te doen in de digitale collectiebus !
Taxandria Handbal heeft daarvoor een online collectebus aangemaakt.
Ga naar https://jantjebeton.digicollect.nl/ en zoek bij collectant op Taxandria Handbal Oisterwijk.
Je steunt daarmee de projecten van Jantje Beton en onze vereniging !
Inschrijven 2de handsmarkt
Op zondag 15 april organiseert de marktcommissie weer een 2e handsmarkt in de Leije !
Het voorjaar komt eraan en de ´grote schoonmaak´ dus ook ! Heb je nog bruikbare spullen
liggen huur dan een kraam en verkoop je spullen ! Je kunt er een aardige centje mee
verdienen ! De inschrijving is al gestart en alle informatie over het huren van een kraam
kun je vinden op de speciale website: www.handbalmarkt.nl .

Bestuursvergadering
Het Bestuur vergadert komende maandag 12 maart.
Aanvang 20.00 uur in De Leije.

Jumbo Actie
Taxandria Handbal doet het uitstekend met het verzamelen van punten ! Begin van
deze week stonden we derde van de deelnemende verenigingen !
Hoe werkt de actie ?
Vanaf woensdag 7 februari kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze
handbalvereniging. Bij elke besteding van 10 euro ontvangt u een sportpunt. Deze
sportpunten kunt u toekennen aan een sportvereniging van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze handbalvereniging te geven. Van de punten die we
ophalen kunnen we namelijk extra sport en spelmaterialen voor onze vereniging
aanschaffen !
Op de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kunt u onze vereniging opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn.
Op deze site kunt u de sportpunten ook direct aan onze vereniging toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de
`Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app`. Deze app is binnenkort beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de `Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app` kunnen de sportpunten
heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Tenslotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij onze vereniging.
Dit kan bij ons secretariaat, Ruud Janssens , Dommel 19.
Wij willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze handbalvereniging !

Komende week zijn de volgende leden jarig:
13 maart : STIJN BERNS - JOCHEM BERNS
Van harte Gefeliciteerd, tweeling !

