24 januari 2014

Agenda
Zo. 26 jan.: Zwemmen
voor E/D/C-jeugd
Di 25 maart: minitoernooi jeugd—ouders
20 mei 2014:
ARISTOS 40 JAAR

Dinsdag 28 januari, 19.15 uur Bekerwedstrijd
Aristos Heren 1 - Groene Ster, sporthal Naestenbest

6-7 juni (o.v.):
Jubileumactiviteiten

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie was weer erg gezellig. Na de ontvangst met
een lekker drankje en een openingswoordje van onze voorzitter,
had de organisatie een gezellige bingo op het programma staan.
Er was een goede opkomst en ook veel jeugd aanwezig. Iedereen
deed fanatiek mee aan de bingo. Er waren dan ook leuke prijzen
te winnen.
De laatste ronde was een smartlappenbingo. Je moet er bij zijn
geweest… Er werd natuurlijk naar hartelust meegezongen!
Hierna werd er nog gezellig nageborreld.
Organisatie bedankt voor deze leuke activiteit!

Van Beerendonk Communicatie is de nieuwe sponsor van HV Aristos
Van Beerendonk communicatie is een echt Bests
familiebedrijf. Vanaf 1980 is de kar getrokken door
Pa en Ma en na een kleine 20 jaar is het stokje overgegeven aan dochter Marianne. Van Beerendonk en
Handbalvereniging Aristos hebben meer met elkaar
gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken.
Daar waar de eerste al bijna 35 jaar een belangrijk
gezicht in 'het dorp' is viert Aristos dit jaar haar 40
jarig bestaan. Een lange 'Bestse' historie dus waarbij het familiegevoel traditioneel bij beide zeer sterk
aanwezig is. Bovendien heeft Marianne vroeger zelf
meegedaan met het jaarlijkse scholierenhandbal.
Geen wonder dus dat beide elkaar gevonden hebben
en Van Beerendonk de handbalvereniging wil gaan
sponsoren. Met een dergelijke supporter in huis zit
het de komende jaren bij Aristos wel snor.

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

Uitslagen

Verjaardagen
1 januari
4 januari
4 januari
9 januari
13 januari
13 januari
21 januari
22 januari
23 januari
25 januari
30 januari
31 januari

Sandy Kuipers
Luka Corten
Ad v.d. Loo
Mireille Vosters
Peter Verleijsdonk
Mellany v.d. Luijtgaarden
Tim v.d. Bersselaar
Wil v.d. Heuvel
Gert Moonen
Erik v. Brederode
Luuk Eradus
Theo Janssen

5 februari
6 februari
6 februari
9 februari
12 februari
15 februari
16 februari
17 februari
17 februari
18 februari
24 februari
25 februari
25 februari
28 februari

Angelique v.d. Werff
Claudia Schepens
Anne v. Laere
Erwin Stobbe
Daan van Assouw
Ad Siemerink
Jan v. Wijgerden
Kevin Vissenberg
Mariska Leemans
Robin Koning
Manon Bekkers
Sabine v. Laere
Angela Eijkemans
Liesbet Stravers

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.

