
 

 

Zo. 5 januari 15-17u: 
Nieuwjaarsactiviteit 
 

20 mei 2014: 
ARISTOS 40 JAAR 
 

6-7 juni: 
Jubileumactiviteiten 

1 januari 2014 

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. 

NIEUWJAARSWENS 

 

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.  

2013 was een heel speciaal jaar. Niet alleen omdat we zoveel kampioenen hadden maar ook omdat we zo’n mooi 
‘special event’ hadden. De handbalwedstrijd in maart met de ‘specials’ en een belangrijk deel van onze Aristos 
familie was toch wat mij betreft het hoogtepunt van 2013. Hierin kwam de kerstwens van 2012 (Respect; gevoel of 
uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens) volledig tot zijn 
recht. Jullie reacties op de vraag of je hier een bijdrage aan wilde leveren waren hartverwarmend. Sommige 
schreven mij dat ze het een hele eer vonden om hieraan mee te mogen doen. Dit geeft nog maar eens aan dat wij 
ook hele speciale mensen in onze vereniging hebben.  
 
Ook 2014 gaat voor ons allen weer een heel speciaal jaar worden. Op 20 mei bestaat Aristos 40 jaar en dat gaan 
we groots vieren op 6 en 7 juni. Jij bent ook lid van onze handbalfamilie en daarom zou het fijn zijn als je van de 
partij bent. Blokkeer dat weekend dus maar vast in je agenda.       
 
In de 80er jaren was er een popgroep genaamd ‘The Specials’ die het nummer ‘Free Nelson Mandela’ hebben 
geschreven. Gegeven de titel van dit stukje en de actualiteit rondom Mandela toch even vermeldenswaardig. Hun 
wens is overigens uitgekomen en hopelijk de mijne ook: 
 
Ik wens jullie fijne feestdagen en een gezond, sportief en speciaal 2014 ! 
 
Namens het bestuur  
Erik van Happen  

Nieuwjaarsreceptie 

Op 4 december werd er een vriendjes– en vriendinnetjes toernooi georganiseerd voor onze jongste jeugd. En tot 
ieders verrassing kwamen daar ook Zwarte Pieten. Niet alleen om te kijken want ze deden gezellig met de kinde-
ren mee. Er waren 24 kinderen verdeeld over 4 teams. Zoals wij uit alle reacties en geproduceerde decibel konden 
op konden maken was het voor de kinderen een geslaagd toernooitje. Alle kinderen kregen een snoepzak.  

 
 

 
Na afloop was iedereen uitgenodigd om bij Erik van Happen pannenkoeken te komen eten. Die waren (oven-)
heerlijk. En het was supergezellig. 
Het was een geslaagde activiteit waarna bovendien 2 kinderen lid zijn geworden van Aristos! 

Vriendjes en vriendinnetjes toernooi met bezoek van Zwarte Pieten en pannenkoeken na! 
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