23 april 2015

Agenda
Za. 6 juni:
slotfeest
Vr. 12 juni:
Kaderavond
Ma. 15 juni:
Jaarvergadering
Vr.-zo. 4-6 september:
Jeugdkamp voor
D/C/B/A-jeugd
Schrijf je snel in!!

Aristos groep 4 toernooi
Zondag 12 april heeft handbalvereniging Aristos weer het jaarlijkse handbaltoernooi georganiseerd voor alle kinderen van groep 4 van de basisscholen uit Best.
De weken voor 12 april hebben enthousiaste trainers aan alle groepen 4 van de basisscholen uit Best de kinderen handballessen gegeven. Het was een genot om te zien hoe enthousiast de kinderen aan deze lessen deelnamen. Ook de leerkrachten hielpen mee tijdens deze handballessen .
De kinderen werden na de laatste handballes op school uitgenodigd om mee te komen doen aan een handbaltoernooi op de verharde buitenvelden naast de sporthal. Ruim 50 kinderen hadden zich aangemeld. Super gemotiveerd gingen de kinderen van start. Verdeeld over verschillende teams werden leuke wedstrijden gespeeld. De
Aristos-coaches schreeuwden de longen uit hun lijf om de kinderen aanwijzingen te geven. Je kon zien dat de kinderen al enkele handballessen op school hadden gehad. Gelukkig kon er buiten het handbal om ook volop genoten worden van het mooie weer. De dag werd natuurlijk afgesloten met de prijsuitreiking. Iedereen heeft een medaille gekregen en een zakje chips waarna er groepsfoto's werden gemaakt. Deze dag had natuurlijk niet plaats
kunnen vinden zonder de vele vrijwilligers van handbalvereniging Aristos.

Zaalkampioenen: MJE en HA
Dit jaar weer 2 kampioenen in de zaalcompetitie aan
de jongens/herenkant!
De MJE en de HA. Spelers, coaches, trainers ….
allemaal van harte gefeliciteerd!
De artikeltjes die in Groeiend Best hebben gestaan,
zijn ook op de site terug te vinden.
Onze andere teams hebben het ook prima gedaan.
De volledige lijst met eindstanden wordt als bijlage
bij deze nieuwsbrief verstuurd.
Op de site zijn veel nieuwe foto’s geplaatst:
Onder andere van het jeugdtoernooi, het minitoernooi met de ouders en de HA.

Algemene ledenvergadering

Verjaardagen

Noteer s.v.p. vast de datum voor de algemene ledenvergadering in
je agenda. Deze wordt gehouden op maandag 15 juni.
Vanzelfsprekend wordt ieders aanwezigheid verwacht.
De stukken voor deze vergadering zullen op tijd digitaal verspreid
worden.
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Verenigingsoutfit

Michelle v. Heeswijk
Sander Janssen
Isabelle van Marrewijk
Hannie Renders
Sebastiaan Singendonk
Jaap Klompers
Astrid Bergman
Rowena Held
Rein Reurekas
Mitch v.d. Bergh
Bart Timmers
Bart Stravers
Arthur v. Bergen
Jelle de Bresser
Geert-Jan Stravers

Wedstrijdprogramma veldcompetitie
Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal.

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.

