In dit nummer
-

Uitslagen
Programma
Jumbo Actie
JB- Achilles
DS2 – HMC 4
Jarigen

Uitslagen
DA
JB

Taxandria – RHV
Taxandria – KPJ Beek en Donk

7-15
29-20

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

Zaterdag 24 februari
F-jeugd 3
DOS´80 F1 – Taxandria F3
E-jeugd 2

Avanti E1 – Taxandria E2

aanvang 15.00 uur vertrek 13.45 uur
(´t Vijfeiken, Heesch)
aanvang 13.30 uur vertrek 12.30 uur
(Dillenburcht, Drunen)

Zondag 25 februari
E-jeugd 1

Orion R. – Taxandria E1

F-jeugd 2

The Flyers – Taxandria F2

HS2

Wh.Demons 2 – Taxandria 2

HS1

Avanti 1 – Taxandria 1

DA

RHV – Taxandria

F-jeugd 1
JB
DS2

Taxandria F1 – Roef F2
Taxandria – Achilles ´95
Taxandria 2 – HMC 4

aanvang 10.50 uur vertrek 09.30 uur
(Vijfsprong, Rucphen)
aanvang 11.15 uur vertrek 09.45 uur
(Arcus Sportcentrum, Wijchen)
aanvang 10.00 uur vertrek 09.00 uur
(´t Ruiven, Berkel-Enschot)
aanvang 09.00 uur vertrek 07.45 uur
(Dillenburcht, Drunen)
aanvang 12.45 uur vertrek 11.45 uur
(Tropical, Rijen)
aanvang 10.00 uur (scheidsr.: Marian P.)
aanvang 10.45 uur (scheidsr.: Astrid Weijdt)
aanvang 11.45 uur (scheidsr.: Bas Weijdt)
(scorebord: Ruud v.Veggel/ntb)

Scorebord jeugdwedstrijden: Chantal Hoosemans
Winnaar LOTTO
Reservegetal: 31

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

Jongens B op weg naar kampioenschap

Tussenstand

Met nog 6 wedstrijden te gaan in de zaalcompetitie zijn onze Jongens B hard op
weg naar het kampioenschap ! Alle wedstrijden werden tot nu toe gewonnen !
Afgelopen zondag werd ook de inhaalwedstrijd tegen KPJ Beek en Donk gewonnen
(29-20). De Jongens B zijn een erg leuk team waar het plezier vanaf spat. Onder
leiding van Hélène die ze probeert in bedwang te houden ! Komende zondag spelen
ze weer een thuiswedstrijd, tegenstander is dan Achilles´95 uit Veldhoven.
Op weg naar het kampioenschap moet ook deze wedstrijd gewonnen worden !
De wedstrijd in de Leije begint om 10.45 uur. Kom onze Jongens B aanmoedigen !

1. Taxandria
2. Avanti
3. Niobe
4. WBC
5. RHV
6. KPJ Beek en Donk
7. Apollo
8. Handbal Someren
9. Achilles ´95
10. GHV

12-24
13-24
13-16
12-14
13-13
13-10
14- 9
12- 8
13- 7
13- 3

Dames 2 op weg naar mooie klassering
Onze Dames 2 draaien een goed seizoen met 13 punten uit 16 wedstrijden. Dit levert momenteel een mooie 7e
plaats op van de 12 teams. Zondag is er weer een kans om punten te pakken als ze spelen tegen de nummer 11,
HMC 4 uit Raamsdonksveer. Dit team verdient 13maximale support en we rekenen dus zondag op volle tribunes.
De wedstrijd in de Leije begint om 11.45 uur. Dames, succes !

Jumbo Actie
Beste leden,
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 !

Sponsorkliks !
Al een tijdje is het voor iedereen die Taxandria Handbal een warm hart toedraagt mogelijk
om ons GRATIS te sponsoren. Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar
onze website , www.taxandriahandbal.nl en klik op de Sponsorkliks banner. Taxandria
Handbal is nu je sponsordoel. Via de banner kom je op de website van Sponsorkliks. Daar
kom je alle bekende webwinkels tegen.
Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert Taxandria Handbal een commissie op terwijl
jezelf dezelfde prijs betaalt, het kost dus niets extra. Doe hetzelfde als je bijvoorbeeld uit
eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw sponsordoel kunt je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of
reservering geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Er is ook een app van Sponsorkliks. Als je je spaardoel eenmaal hebt vastgelegd (Taxandria Handbal natuurlijk !) kun je ook via
een app van Sponsorkliks bij alle bekende webwinkels bestellen.
Steun Taxandria Handbal en doe mee ! Het levert Taxandria Handbal een leuk centje op waar we als vereniging weer nuttige
dingen mee kunnen doen !

Komende week zijn de volgende leden jarig:
22 februari : LIEZE VAN DE VEN
25 februari : GUUSJE SIMONS
Van Harte Gefeliciteerd !!

