
Op 12 april wordt op de buitenvelden een toernooi georganiseerd 
voor de groepen 4 van de basisscholen. Zij hebben de afgelopen 
weken handbalgymlessen op school gehad en kunnen dan wat ze 
geleerd hebben dan in praktijk brengen. Het is een genot om naar te 
komen kijken! Het toernooi is van 10.00-13.30u.  

2 april 2015 

Agenda 

 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage aan Liesbet Keim: 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.  

vr.-zo. 3-5 april: 
Jupiter Cup Franeker - 
Paastoernooi HA en DS 
 
Zo. 12 april: Toernooi 
schoolhandbal groep 4 
 
Ma. 15 juni:  
Jaarvergadering 
 
Vr.-zo. 4-6 september: 
Jeugdkamp voor D/C/B/
A-jeugd 

Aristos groep 4 toernooi 

Vanaf dinsdag 7 april starten de buitentrainingen. Trainingstijden zijn zoveel mogelijk gelijk aan de trainingstijden 
in de zaal. Uitzonderingen daarop zijn door de trainers/coaches gecommuniceerd. 

Trainingen veldseizoen 

Verenigingsoutfit 

Uitslagen 

Vrijdag vertrekken onze HA en DS1 naar Franeker om deel te nemen aan de Jupiter Cup. Ze zullen vast mooie 
wedstrijden spelen. Maar we wensen hun zeker ook veel randplezier en gezelligheid toe. 

Jupiter Cup Franeker 

 6 april  Thijs van Baardwijk 
 9 april  Damien v. Bokhoven 
 9 april  Emmy Deurhof 
11 april Juliette Legius 
15 april  Thanh-Nhi Nguyen 
18 april  Lars Welvaarts 
20 april  Martien v.d. Mortel 
21 april  Diny de Bresser 

Verjaardagen 

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. 

In ons gesprek met de heer Yang verteld hij ons dat restaurant ‘An Fong’ al 
40 jaar een begrip is in Best. Dat schept direct een band want het toeval wil 
dat handbalvereniging Aristos dit jaar zelf ook net haar 40-jarig jubileum 
heeft gevierd. De ‘wortels’ van familiebedrijf ‘An Fong’ zitten dus stevig ver-
ankerd in de Bestse grond. De familie is al jaren betrokken bij de Bestse 
gemeenschap in het algemeen en ook bij Aristos. Wij zijn dan ook erg ver-
heugd dat zij ons meisjes-C  team voor de komende drie jaar willen gaan 
sponsoren. Dat zij zo succesvol zijn heeft echter niet alleen te maken met 
hun maatschappelijke betrokkenheid. Naast hun bescheidenheid staan 
kwaliteit en service al jaren hoog in het vaandel. En dat dit zaken zijn die 
niet alleen de leden van onze handbalvereniging weten te waarderen, blijkt 
wel uit hun altijd goed gevulde tafels in het restaurant. Wij zijn dan ook zeer 
trots op de samenwerking met deze sponsor. 

Hallo, 
 
Marcell Farago was de Pupil van de maand op 7 maart.  
Hij vond de wedstrijd heel leuk, hij zegt dat iedereen erg aardig 
was. Het was leuk om bij volwassenen te spelen. Na de wedstrijd 
was hij helemaal opgewonden. Het was een gezellige avond voor 
hem. 
 
Bedankt voor de avond en de snoepjes. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Melinda Farago 

Op zaterdag 28 februari was Stijn pupil van de maand bij de wedstrijd 
van de DS 1. In plaats van een verhaaltje heeft hij hierover een 
mooie tekening aangeleverd. 

Na de zomervakantie wordt weer een ontzettend gezellig Aristos 
jeugdkamp georganiseerd. Het is van 4-6 september. 
De locatie is nog even geheim, maar is in elk geval een andere als 
vorig jaar. Het jeugdkamp is bedoeld voor de D, C, B en A jeugd en 
de inschrijfformulieren worden half april via de coaches rondgestuurd. 
Schrijf je dan snel in want je wilt het niet missen! 

Jeugdkamp 

Restaurant ‘An Fong’ sponsort handbalvereniging Aristos! 

Pupil van de week - Stijn Aangenendt MJE 

Pupil van de week - Marcell Farago MJE 
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