5 juni 2014

Agenda
14-15 juni:
Jubileumactiviteiten
26 juni:
Jaarvergadering
4 juli: BBQ/slotavond
voor kaderleden
12-14 september:
Jeugdkamp

JUBILEUM nieuwsbrief
1974 - 2014 Aristos bestaat 40 jaar!
Op 20 mei was de officiële dag dat Aristos 40 jaar is geworden.
Het bestuur had toevallig een vergadering op de avond er voor. Klokslag 24.00 uur werd
daar op de jarige job getoast met een feestelijk drankje.

Aristos gefeliciteerd!
We wensen je nog vele goede jaren toe!

Inschrijven voor de activiteiten
Beste allemaal,
Het feestweekend van 14 en 15 juni komt steeds dichter bij en de jubileumcommissie is vol enthousiasme de
puntjes op de “i” aan het zetten.
Wij horen heel veel positieve reacties van leden en oud -eden. Veel mensen hebben al uitgesproken te komen.
Helaas blijven de officiële inschrijvingen achter waardoor het voor ons moeilijk in te schatten is wat wij uiteindelijk
kunnen verwachten aan opkomst.
Voor de organisatie van het circus, handbalclinic, ontbijt en natuurlijk het familietoernooi dienen wij vooraf te weten hoeveel mensen en teams er meedoen. Vooral de Playback Show blijft achter met inschrijvingen. Het zou erg
jammer zijn als dit niet door kan gaan.
Schrijf je snel in (voor elk apart onderdeel). Ook als je al zeker weet dat je gaat komen en je nog niet hebt opgegeven. Spreek het rond, stuur deze nieuwsbrief ook door naar oud-leden. Het inschrijfformulier is ook te vinden op
onze internetsite www.aristos-best.nl.
Je mag natuurlijk ook gewoon een mail sturen naar; aristos40jaar@gmail.com
Feestelijke groet,
Namens de jubileumcommissie

Feestprogramma jubileumweekend
Vrijdagavond 13 juni:
21.00 uur
Als opwarmertje gaan we met z’n allen (met aanhang natuurlijk!) bij Sjef in de kantine kijken naar de
WK voetbalwedstrijd Spanje—Nederland op een groot scherm
Zaterdag 14 juni:
12:00 uur
Circus zelfdoen en voorstelling
Het circus is voor onze jeugdleden, maar ook voor de kinderen van leden en natuurlijk broertjes en
zusjes. Lekker kijken en natuurlijk ook zelf proberen.
Gedurende de hele middag is er een springkussen.
13.30 uur

Handbal Clinic
De handbalclinic is voor alle jeugdleden en zal worden verzorgd door voormalig international Paul
van Noesel. Onze heren A zullen Paul van Noesel ondersteunen tijdens de clinic. Leuke motorieken balvaardigheidsoefeningen op een creatieve manier gebracht. Ook zeker leuk voor de senioren
om naar te komen kijken.

Vanaf 15.00

Frietkar. Je kunt dus bij alle activiteiten blijven en hoeft niet naar huis om te eten.

16:00 uur

Latje gooien (Guinness book record)
Het latje gooien is een echte recordpoging. We gaan proberen om de bal zoveel mogelijk op de lat
te gooien binnen 15 minuten. Een notaris gaat de score bijhouden. De recordpoging is voor de Ajeugd en de senioren. Natuurlijk mag er ook een recordpoging gedaan worden door de overige
jeugdleden.

18:00 uur

Receptie

19:30 uur

Jubileum toernooi

20:30 uur

Feestavond met “vuurwerk” einde
De feestavond wordt een knalfeest met een super live band. Ook de grote toegangshal wordt gebruikt om even rustig bij te kunnen kletsen. Voor degene die wil blijven slapen hebben we ook gezorgd.
En er is natuurlijk de fantastische loterij. Neem iets mee van je zolder, iets wat je altijd al kwijt wilde.
Dit gaat 's avonds verloot worden. Het mag niet groter zijn dan 20x30x50 cm en je moet het zelf in je
eentje kunnen dragen.
Er is ook een modeshow voor iedereen die een oud-Aristos tenue heeft. S.v.p. meenemen! Er is een
leuke prijs te winnen!

Zondag 15 juni:
10:00 uur
Ontbijt
Na een drukke, dorstige, gezellige avond met veel dansen en lekker bijkletsen is het belangrijk een
goed ontbijt te nuttigen ter voorbereiding op het familietoernooi. Het ontbijt kost € 2,50.
12:00 uur

Familie/vriendentoernooi toernooi
Het familietoernooi wordt een waar feestje. Spreek af met je vrienden, familie en laat de kinderen
ook lekker mee handballen. Hou er wel rekening mee dat er niet teveel handballers in 1 team komen
en zorg er ook voor dat er kinderen in het team zitten. Geef het team een leuke naam en schrijf je
snel in

14:00 uur

Playbackshow en afsluiting feestweekend
De Playback show was jaren terug een mega succes, werd goed bezocht en we hebben er toen met
heel veel mensen heel veel plezier aan gehad. Het zou leuk zijn als oude tijden herleven en er minimaal uit elk team 1 deelname is. Laat jullie creativiteit zien en schrijf snel in. Er zal ook karaoke worden gedaan.

De jubileumcommisie

Verjaardagscadeau voor Aristos !!!
Aristos is jarig. Officieel is dat al op 20 mei geweest maar wij vieren onze
40e verjaardag op 14 en 15 juni. Het wordt een geweldig feest met veel
leuke activiteiten voor jong en oud, en het weerzien met oud-leden uit de
Aristos familie.
Bij een verjaardag hoort natuurlijk een cadeau. Op het verlanglijstje van
de vereniging staat een eigen geluidsinstallatie. De installatie die wij gebruiken bij de senioren vertoont kuren en voor bijvoorbeeld het jeugdkamp of het scholierenhandbaltoernooi moeten we steeds een installatie
lenen.
Wij kunnen een gebruikte installatie (zie foto) kopen voor een schappelijke prijs maar hebben hiervoor op het moment geen geld.
Daarom dacht het bestuur dat het een goed idee zou zijn om tijdens het
feestweekend een spaarpot in de kantine bij Sjef te zetten waarin iedereen die dat wil een bijdrage kan doen voor het verjaardagscadeau van
Aristos. Er zijn natuurlijk ook leden die tijdens het feestweekend niet aanwezig kunnen zijn of het liever anoniem regelen. Voor hen bestaat de
mogelijkheid om het over te maken naar het rekeningnummer van Aristos bij de Rabo bank 10.70.23.547 onder
vermelding van ‘verjaardagscadeau Aristos’.

Bericht van Ad van de Loo - medeoprichter en erelid van Aristos
Aristos gefeliciteerd met het jubileum!
Hoewel we nu al weer 23 jaar in Sittard-Geleen wonen ben ik Aristos nog lang niet vergeten. We hebben bij Aristos
geweldig leuke jaren meegemaakt, waaraan we met veel plezier terugdenken.
Als een van de medeoprichters, eerste secretaris en eerste erelid verheugde het me om na al die jaren weer eens
een praatje te kunnen maken met de oude bekenden uit die vroegere jaren. Ik had er zelfs rekening mee gehouden
met de boeking van onze vakantie. Maar … helaas voor mij: de viering werd opgeschoven en valt nu natuurlijk midden in de reeds geboekte vakantie. Ik kan er dus tot mijn spijt niet bij zijn.
Ik moet dus geduld hebben tot de 50e verjaardag. Want dat wordt de volgende mijlpaal voor Aristos. Daar zal ik
straks wel van de partij zijn.
Ik wens iedereen een geslaagd jubileum toe en Aristos nog meer successen en handbalplezier!
Ad van der Loo

Handbalclinic met Paul van Noesel
Paul van Noesel
De 48-jarige Paul van Noesel kreeg het handbal met de paplepel ingegoten. Vader George was een befaamd doelman en coach. "Op mijn achtste
begon ik bij Swift in Arnhem. Vanaf mijn zeventiende in het eerste team.
Na 4 jaar gespeeld te hebben in de eredivisie, werd ik in 1989 semi-prof bij
het Zwitserse TV Suhr." In die periode speelde hij meer dan vijftig keer in
het Nederlands team en nam hiermee deel aan 2 EK’s.

Na 4 succesvolle seizoenen in Zwitserland kwam hij bij toeval in Ede terecht. Van
Noesel werkt vanuit zijn ervaring en passie voor handbal. Eerst was het zaak om
structuur aan te brengen in het spel van Reehorst. ,"We hadden te maken met een
leergierige groep, die voor de trainers door het vuur ging.". Samen met Fred van
Essen heeft hij de herenselectie van HV Reehorst tot in de 2 de divisie gebracht,
een moment waarop Paul het trainersstokje heeft overgedragen en zich is gaan
richten op de jeugd van HV Reehorst. Hierbij probeert hij de visie van de Nederlandse handbalschool “Snel, dynamisch, verrassend en effectief Handbal” door
zijn inzet, enthousiasme en passie over te brengen.

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.

