
8 september  2015 

Agenda 

 
Vr. 11 september. 
Vrijwilligersavond 
 
Zo. 13 september: 
Oriënteringsloop 
 
Za. 19 september: 
Start Grote Club Actie 
 
18-20 september:  
trainingsweekend HS/DS 
 
1-31 oktober: 
Statiegeldactie  
(AH Wilhelminaplein) 

Grote Club Actie 2015 

Voorbereiding DS en HS 

Oriënteringsloop zondag 13 september  

Zoals is de vorige nieuwsbrief al gemeld wordt er zondag 13 september weer een oriënteringsloop gehouden. 
Voor de heren en dames is dit een trainingsactiviteit en zal er op het scherp van de snede gelopen moeten worden 
om als beste heer of dame uit de strijd te komen. 
 
Andere jeugd of families mogen ook mee doen. Ouders kunnen met de kinderen ook als groepje meelopen en dit 
dan in wandeltempo doen. 
Verzamelen om 10.15 uur bij Joe Mann. 
Voor eventuele vragen awsmsingendonk@onsbrabantnet.nl 
  
Tot zondag, 
Toine Singendonk 

De trainingstijden voor het veld- en het zaalseizoen zijn gelijk.  
Met enige uitzondering de trainingstijden van de JC: 

Trainingstijden veldseizoen 2015 

LOTENVERKOOP GROTE CLUBACTIE START OP 19 SEPTEMBER 
 
De jeugd (t/m C) mag vanaf 19 september weer van start gaan met de lotenverkoop voor de 
Grote Club actie. 
 
Wij hopen dat er ook dit jaar weer veel loten door de jeugd verkocht gaan worden.  
Alle andere leden die ook graag loten willen hebben en/of willen verkopen kunnen dat melden bij Anjo van Vroenhoven, zij zal 
dan zorgen dat je de loten krijgt.  

 
TIPS & TRICKS 
. 

Als jij landelijk de meeste loten verkoopt, win je een iPad! Maar je kunt ook andere coole prijzen winnen, zoals entreekaarten voor een pret-
park, een fiets van Matrabike of een trainingspak van Masita. Dus doe ook mee! 

20-loten-actie  
Lotenverkopers die 20 loten of meer hebben verkocht, ontvangen een gratis entreekaart voor een pretpark* en/of kunnen een bal of tassenpakket 
met fikse korting bestellen. De deelnemende pretparken zijn: Duinrell, Bobbejaanland en Slagharen. De wedstrijdbal of het tassenpakket kun je met 
een fikse korting bestellen bij Masita. 
*Geldig bij Duinrell, Bobbejaanland en Slagharen. 1 gratis entreekaart in combinatie met 1 volbetalende persoon.  

Tips om zoveel mogelijk loten te verkopen 

Begin meteen bij de start op zaterdag 19 september 
Tover je beste glimlach tevoorschijn. Zeker weten dat het helpt 
Vraag familie en kennissen tijdens een verjaardag om loten te kopen. En vergeet je juf of meester op school niet. 

Met ingang van dit seizoen zijn er nogal wat wijzigingen ingevoerd in de speelwijze bij de F, E en D-jeugd. In on-
derstaande link is hierover meer info te vinden. Tevens staat er ook info in voor de scheidsrechters over hoe te 
handelen als een team zich niet houdt aan de spel (speel) wijze.  
  
http://www.handbal.nl/nieuws/15/jeugd/geef-de-jeugd-hun-spel-terug/ 
  
Bekijk vooral de onderste 3 links met informatiebladen. Als er vragen zijn, dan stel ze aan Henri van Vroenhoven. 

Vernieuwde speelwijze jongste jeugd 

Op vrijdag 11 september wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Dit keer met het thema ‘Wie wordt de 
beste schutter van Aristos’ - maar dat kon nog wel eens heel verrassend zijn. 
De avond is bedoeld om alle vrijwilligers van afgelopen jaar te bedanken voor hun inzet en tevens om kennis te 
maken met nieuwe kaderleden. Mocht je de uitnodiging gemist hebben, of heb je je nog niet aangemeld, neem dan 
even contact op met Henri van Vroenhoven. 

Vrijwilligersavond 

Statiegeldactie AH Wilhelminaplein   

Beste leden en vrienden van Aristos,  
 
Aristos is steeds op zoek naar mogelijke inkomsten door sponsoring. We zijn dan ook blij 
dat we via AH Wilhelminaplein met een statiegeld-actie onze sponsorinkomsten kunnen 
verhogen. AH Wilhelminaplein heeft naast de inzameling van emballage (statiegeld pro-
ducten) een zuil staan waar klanten van AH Wilhelminaplein hun statiegeld bonnetje in 
kunnen doen. Daarmee steunen ze dan de vereniging, stichting e.d. die zich op de zuil pre-
senteert (met een A4-tje). Uiteindelijk steunen de klanten dan Aristos! Aristos zal dat doen 
van 1 t/m 31 oktober, door een bijdrage te vragen voor het organiseren van activiteiten zoals jeugdkamp voor de 
leden en het lidmaatschap toch betaalbaar te houden. Dus vertel het aan vrienden, bekenden, familie en vraag hen 
om vrijwillig hun statiegeld bonnetje in de zuil te doen. Dan komt die opbrengst ten goede aan Aristos.  
 
De sponsorcommissie  

Verenigingsoutfit 

Verjaardagen 

 2 september  Alette Moorman 
 3 september  Christoph Korte 
 6 september  Peter Millenaar 
 8 september  Jac Thielemans 
11 september  Eline Ambaum 
11 september  Merel Peters 
12 september  Nadine Schuurman 
17 september  Anne Stravers 
20 september  Veerle Stravers 
23 september  Lotte van Beers 
24 september  Dionne de Goederen 
29 september  Rick v. Gerwen 
30 september  Koen Stobbe 

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.  

Bestel ook een van de mooie polo’s, 
trainingspakken of sporttassen, met 
verenigingslogo en je eigen initialen. 
Klik op onderstaande banner en kom 
direct op de Aristos verenigingspagina. 
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