
 

 

Zo. 5 januari ‘s middags: 
Nieuwjaarsactiviteit 

22 november 2013 

Agenda 

Wedstrijdprogramma  zaalcompetitie 

Uitslagen 

 

Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.  
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal. 

Pupillen van de maand: THANH NHI  NGUYEN en JOCHEM VAN ESSEN   2  november 

Ik ben Thanh nhi  
ik vond het leuk en spannend! 

Dames1 was goed! maar helaas hadden we verloren! 
ik moest de keeper warm gooien en de keeper was Sandy 

en ik mocht een keer bij de tegenstander een goal maken en hij was raak!  
 

en ik heb veel geleerd van Dames1! Zoals: ze doen niet stuiteren en ze doen dingen met hun  
handen maar ik weet niet wat dat betekend! 

en ik heb een Diploma omdat ik de pupil van de maand ben en ik heb een snoepzak gekregen!  
en mijn wedstrijd was ook leuk maar daar hadden wij ook verloren!  

maar dat geeft niks misschien win ik wel de volgende keer.  
ik moet nog veel leren en oefenen voor ervaring te hebben 

en ik ben moe! maar ik vond het wel leuk het was een zware dag!  
mischien ben ik nog een keer pupil! omdat ik het wel leuk vond!  

 
 

groetjes Thanh nhi 

 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage aan Liesbet Stravers: redactie@aristos-best.nl  

 

Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?  

Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl. 

 
Meer actueel nieuws, foto s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.  

Verjaardagen  

 4 november  Sander van  Eck 
 7 november  Hans v. Bergen 
12 november  Isabela Roozen 
13 november  Elise Schuurman 
16 november  Pascal Le Hasif 
19 november  Jolanda Vermeulen 
22 november  Nicole v.d.  Berk 
24 november  Leny v. Schijndel 
25 november  Bram Achterberg 
29 november  Amber de  Bruin 
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