
7 november 2014 

Agenda 

In memoriam: Jan van Wijgerden 

 

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.  

Op 31 oktober 2014 is Jan  rustig en vredig ingeslapen. Geveld door een hersen-
bloeding enkele dagen eerder, overleed hij op 83-jarige leeftijd te midden van zijn 
kinderen Carla, Margo en Hugo. 
Jan was niet voor niets erelid bij Aristos: Vanaf de oprichting in 1974 was hij erbij 
en nam ook gelijk zitting in het bestuur. Zeker in die eerste jaren was er ontzet-
tend veel werk aan de winkel en gesteund door zijn vrouw Agaath zette Jan zich 
aan het werk voor de vereniging. Naast vele bestuursfuncties werkte Jan met 
passie vooral voor de jeugd. En niet alleen binnen Aristos, maar ook in de toen-
malige afdeling Oost-Noord-Brabant als voorzitter van de AJC (Afdelings Jeugd 
Commissie) en zelfs op landelijk niveau bij het NHV. 
Bekend werd Jan daar ook voor de door hem georganiseerde spelregeltesten. 
Zo trots als een aap was hij dan ook toen Aristos daarbij landelijk kampioen 
werd! 
Eind jaren zeventig hebben Jan en ik de Bestse Schoolsport Olympiade opge-
pakt en uitgebouwd tot de prachtige jaarlijkse traditie die het inmiddels al lang is. 
Jarenlang kon deze organisatie op hem bouwen en ook daaruit sprak zijn visie 
voor de jeugd: kinderen moeten sporten en wel zo leuk mogelijk als het kan. En 
denk maar niet dat Jan een bureau-bestuurslid was. Nee, hekken sjouwen, sponsors zoeken, niks was hem daar-
bij te veel. 
Jan zat altijd vol verhalen en een enkele vergadering liep daardoor wel eens gezellig uit. 
Jan’s kinderen handbalden ook en Agaath was er altijd bij. Vele malen heeft zij de halleiding overgenomen als dat 
weer eens nodig was. 
Halverwege de jaren negentig was het crisis bij Aristos; er waren geen bestuurskandidaten en er dreigde ophef-
fing van de vereniging. Een aantal aanwezige ereleden vonden dat toch echt te gortig en ook Jan kwam in het ge-
weer: Aristos werd gered en richtte zich weer op. 
Jan was ook een trouw bezoeker van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Naast zijn zinvolle commentaar 
kwam altijd het moment dat Jan als oudste lid aan het eind het woord vroeg en dan het bestuur en kaderleden 
heel erg hartelijk bedankte. Het bestuur was daar stiekem toch mee in hun sas, want zo vaak krijg je als bestuurs-
lid niet een schouderklopje. 
 
Hoewel Jan de laatste jaren een wat teruggetrokken rustig bestaan leidde en we hem minder zagen bij de wed-
strijden liet hij toch weten de club te volgen. We gaan hem missen, Jan was een markant figuur en heeft zeer veel 
voor Aristos en het handbal betekend. Hij was dan ook niet voor niks erelid! 
 
Peter Millenaar 

 

Grote club: 
Uiterlijk 8 november 
Inleveren geld van de 
loten 
 

Wo. 3 december: 
vriendjes/vriendinnetjes
-toernooi, na afloop 
pannekoeken! 
 

Za. 10 januari:  
nieuwjaarsborrel 

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. 

Van de redactie - Versterking gezocht 

De PR-commissie kan goed versterking gebruiken van iemand die enthousiast en actief aan de slag wil om met 
enige regelmaat stukjes te schrijven voor nieuwsbrief, website en/of Groeiend Best. Er zijn ideeën genoeg maar 
het ontbreekt de huidige commissie aan tijd om méér te doen. Wie komt ons versterken?? Meld je bij Liesbet op 
tel. 0499-397031 of via mail naar public.relations@aristos-best.nl en ik geef je graag meer informatie. 
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