
Ben je ook een vriend van Aristos? 
  
Tijdens ons 40-jarig jubileum zijn we gestart met de oprichting van 'De club van 50'. 
Het idee is dat je voor 50 euro 'vriend van Aristos' kunt worden. Dit kan als persoon 
maar natuurlijk ook als familie, vriendengroep, team of een andere samenstelling. 
Zo zie je op de foto van de rolbanner hiernaast dat bijvoorbeeld ook de Groove 
Foundation lid is geworden. Dat was de band die op de jubileumavond 
een spetterend muzikaal optreden heeft gegeven.   
Als jij ook alleen, of met meerdere mensen 'vriend' wilt worden, meld je dan aan bij 
sponsoring@aristos-best.nl.  
De sponsorcommissie is aan het nadenken over een leuk programma voor deze 
club. Als je hier ideeën over hebt horen wij dat natuurlijk ook graag. 
De prachtige rolbanner is helemaal nieuw en kosteloos beschikbaar gesteld door 
Brunschot Reklame uit Oirschot. Zij verzorgen ook onze mooie sponsorborden die 
in de zaal langs het veld staan.  
  
De sponsorcommissie 

6 februari 2015 

Agenda 

 

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.  

 

Di. 31 maart: 
Kind-ouder toernooi 
voor D-, E– en F-jeugd 

Rolbanner Club van 50 

Op vrijdag 13 februari en dinsdag 17 februari is er geen training i.v.m. carnaval 
Op woensdag, donderdag en vrijdag is er wel training 

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. 

Trainingen carnavalsvakantie 

Verenigingsoutfit 

Begin 2014 heeft Aristos een verenigingsoutfit samengesteld. Heoe gaaf is het om met z’n allen in dezelfde en 
herkenbare kleding naar wedstrijden of andere activiteiten te gaan. 
Misschien heb je toen iets besteld en ben je er inmiddels uitgegroeid? 
Of wil je alsnog een mooi trainingspak of polo, tas of trui tegen een aantrekkelijke prijs bestellen? 
 
Dat is nu heel eenvoudig via de verenigingsshop die Handbalshop 
voor ons heeft samengesteld. Klik op het logo hiernaast om een kijk-
je te nemen. 
 
Je kunt er voor kiezen om op al deze artikelen je initialen te laten zetten. De kosten hiervoor (€ 4,95) komen boven 
op de prijs van de tas, het shirt, de trui of het trainingspak dat je wilt bestellen. Dit is niet mogelijk op de sokken 
(voor Aristos trouwens in de kleurcombinatie wit/blauw) 
 
Voor vragen over tenues kun je contact opnemen met Liesbet. Stravers. 

Uitslagen 

 6 februari  Anne v. Laere 
 6 februari  Claudia Schepens 
 9 februari  Erwin Stobbe 
12 februari  Branco v.d. Zande 
12 februari  Daan van Assouw 
12 februari  Tom Roovers 
17 februari  Kevin Vissenberg 
17 februari  Mariska Leemans 
18 februari  Robin Koning 
25 februari  Angela Eijkemans 
27 februari  Devian v. Dorst 
27 februari  Geert Soetens 
28 februari  Liesbet Stravers 

Verjaardagen 

Alleen onze Heren Senioren hebben tot nu toe de bekerrondes over-
leefd.  
Zij spelen op 17 of 24 maart een thuiswedstrijd tegen Taxandria in de 
3e ronde (halve finale). 
 

Bekerwedstrijden 
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