26 februari 2015

Agenda
Di. 24 maart:
Bekerwedstrijd 19.15u
HS1 - Taxandria, thuis
Di. 31 maart:
Kind-ouder toernooi
voor D-, E– en F-jeugd
12 april: Toernooi
schoolhandbal groep 4

Laatste trainingen zaalseizoen
Op dinsdag 24 maart is er geen training voor HS en DS i.v.m. een bekerwedstrijd van de HS1
Op dinsdag 31 maart zijn er helemaal geen trainingen, i.v.m. het mini-oudertoernooi.
De rest van die week wordt er nog wel gewoon in de zaal getraind.
De eerste training op het veld is op dinsdag 7 april.

Volop in beweging
De komende periode staan er weer diverse handbal-promotie-activiteiten op de planning. We doen er van alles
aan om de jeugd aan het sporten, liefst handballen te krijgen.
Om te beginnen starten binnenkort de schoolsport-trainingen. Gedurende 6 weken maakt de Bestse schooljeugd
kennis met een sport (of andere activiteit) naar keuze. Dit wordt 2x per jaar georganiseerd, en altijd is er minstens
1 kind dat na afloop zo enthousiast is en lid wordt.
Vervolgens gaan ook dit jaar in maart weer verschillende vrijwilligers op de basisscholen handbal-gymlessen verzorgen voor de groepen 4. Met een ontzettend leuk toernooi om het geleerde in praktijk te kunnen brengen als afsluiter. Dat gaat plaatsvinden op 12 april.
De organisatie wordt binnenkort opgestart. We hopen dat veel mensen de handen uit de mouwen willen steken om
dit allemaal weer mogelijk te maken.

Bekerwedstrijden
De bekerwedstrijd van onze Heren 1 tegen Taxandria 1 wordt gespeeld op:
dinsdag 24 maart 2015 om 19:15 in de hal Naestenbest te Best

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
4 maart
10 maart
15 maart
15 maart
16 maart
18 maart
18 maart

Lotte Verhaar
Niels de Meijer
Jeroen Peters
Joep Siemerink
Thom van Aarle
Farruchi Bolambe
Jennifer Bolambe

Verenigingsoutfit

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.

