
23 september  2015 

Agenda 

 
Ma. 28 september, 20.00u: 
bijeenkomst trainers/
coaches/jeugdscheidsr. 
 
1-31 oktober: 
Statiegeldactie  
(AH Wilhelminaplein) 

Plenaire vergadering 

Oriënteringsloop in Joe Mann bossen 

Zondag 13 september rond half 11 stonden zo’n 17 Aristos leden te po-
pelen om aan de oriëntatieloop deel te nemen. 4 jongens van de B-
jeugd, 5 dames en 7 heren en Ad van de Loo. Ad is Aristos lid van het 
eerste uur, erelid en initiatiefnemer van de eerste oriëntatieloop in 1977 
(!). Alhoewel hij tegenwoordig in Limburg woont vond hij het zo mooi 
dat Toine dit weer organiseerde, dat hij hiervoor naar Best is gekomen.  
Toine Singendonk had 9 posten uitgezet in de bossen die je allemaal 
moest zoeken. En natuurlijk stonden die niet midden op een pad, maar 
net even in een greppel, in een bunker of bij een stronk. Iedereen kreeg 
een gedetailleerde kaart van het bosgebied mee waarop paden, grep-
pels en begroeiing aangegeven waren. De posten waren gemarkeerd 
op de kaart en bij elke post noteerde je het bijbehorende teken ter controle dat je ‘m gevonden had. De kortste rou-
te was nog altijd 6,5 km en velen hebben echt meer kilometers gemaakt. Een goede conditieoefening en lekker in 
de natuur. 
De snelste tijd werd gelopen door Sebastiaan (35 min), ruim voor nummer 2. Bij de dames was het team Marlie, 
Evelyn en Inge het snelste (62 min), bij de jeugd Martijn en Hans (61 min). Uiteraard is iedereen gefinisht, waarbij 
soms een post niet gevonden was en toch vele kilometers afgelegd waren. Voor de winnaars had Toine een spor-
tief prijsje geregeld. 
We hadden eerlijk gezegd meer deelnemers verwacht, wellicht dat degene die meededen hun enthousiasme kun-
nen verspreiden binnen de vereniging. 
Dank aan Toine voor de goede organisatie! 

Op 11 september werd de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Nu eens niet aan het einde van het seizoen, 
maar juist aan het begin, zodat we direct met onze nieuwe kaderleden kunnen kennismaken. 
Het was een erg gezellige avond. De beste schutter van Aristos - maar dan met een buks i.p.v. een bal. Dat blijkt 
nog erg moeilijk te zijn! 

Vrijwilligersavond 

 

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.  

Beste trainers/coaches en jeugdscheidsrechters, 
 
Aristos nodigt jullie hierbij uit voor de beginbijeenkomst. 
 
Op deze avond zullen we afspraken met elkaar maken en ingaan op het gebruik van het verplicht Digitaal Wedstrijd 
Formulier (DWF). 
Ook zullen we vragen van jullie beantwoorden zodat we goed voorbereid de zaalcompetitie ingaan. 
 
Datum bijeenkomst          maandag 28 september 
Aanvang                          20.00u 
Einde                               22.00u 
Locatie                            kleine bar sporthal Naestenbest. 

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 
presenteert (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  

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. 

Grote Club Actie 2015 

 De officiële voorverkoop start vanaf zaterdag 19 september a.s. Extra verkoopboekjes kun je krijgen bij 
Anjo van Vroenhoven (of je kunt ze gemakkelijk kopieren). 

 Lever de verkoopboekjes UITERLIJK 1 november in bij je coach (deze toelichting zelf bewaren).   

 De loten ontvang je z.s.m. met je verkoopboekje terug. Het geld dat je hiervoor aan de vereniging moet 
betalen (verdiende bonus mag je zelf houden) moet je uiterlijk 15 NOVEMBER inleveren bij je coach. 

!!  Niet-verkochte loten kunnen na de trekking niet meer teruggegeven worden aan Aristos en moeten dus 
betaald worden. 
De trekking van de loterij vindt plaats op 10 december 2015. 

Oefenwedstrijden DS en HS 

In het weekend van 4, 5 en 6 september werd het jaarlijkse jeugdkamp gehouden. Dit keer in de blokhut in Eindho-
ven. Vrijdag rond 7 uur werd iedereen verwacht op de locatie en begon iedereen zijn slaapplaats op te zoeken en 
zijn spullen uit te pakken. Hierna kwamen we allen bij elkaar voor instructie over het bosspel. Nieuw dit jaar was de 
postbus van Aristos: geïntroduceerd door Frank Purschel. Hierbij lagen briefjes met pennen waarop iedereen zijn 
of haar verhaal, boodschap of liefdesverklaring op kon schrijven. Dit werd tijdens elke maaltijd uitgedeeld door on-
ze postbode Frank. Dit leverde veel hilarische momenten op. Natuurlijk zoals bij kamp hoort gingen we vroeg (in de 
morgen) slapen. 's Avonds lekker soep met broodjes knakworst eten, dit keer niet bij het kampvuur door het slech-
te weer. Ondanks de regen hebben we ons goed vermaakt met de vele leuke bosspellen. Ook werd dit jaar het vol-
leyballveld opgezet en konden we voetballen op het veldje naast de blokhut, waar veel gebruik van werd gemaakt. 
Zaterdags zijn we naar het Ottenbad geweest en hebben we daar ook nog leuke waterspellen gedaan.  
Dankzij onze geweldige leiding en goede organisatie hebben we een fantastisch kamp gehad voor groot en klein! 
Bedankt allemaal! 
 
Groetjes namens alle deelnemers, 
Rosanne en Anouk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de website zijn alle prachtige foto´s van het jeugdkamp te vinden! 

Jeugdkamp 2015 

Wedstrijdprogramma  zaalcompetitie 

Verenigingsoutfit 

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. 

23 september  Lotte van Beers 
24 september  Dionne de Goederen 
29 september  Rick v. Gerwen 
30 september  Koen Stobbe 
  1 oktober  Bart Ambaum 
  2 oktober  Frank Purschel 
  3 oktober  Mark v. Leeuwen 
  7 oktober  Ursula Kroesen 
13 oktober  Erik v. Happen 
13 oktober  Rens van Haaren 
17 oktober  Anjo v. Vroenhoven 
20 oktober  Henri v. Vroenhoven 
21 oktober  Danice de Kuijper 
22 oktober  Stijn Leemans 
24 oktober  Janneke Bekkers 
25 oktober  Maud Dröge 

Verjaardagen Uitslagen 

http://www.aristos-best.nl/
https://www.facebook.com/HvAristos
https://twitter.com/#!/AristosBest
mailto:public.relations@aristos-best.nl
http://www.handbalshop.nl/verenigingsshops/hv-aristos
mailto:redactie@aristos-best.nl
http://aristos-best.nl/wedstrijden/
http://www.staalmarkt.nl/
http://www.berlaere.nl/
http://www.emecbenelux.nl/
http://www.bestarchitecten.nl/site/
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
http://www.bijverhoeven.nl/
http://www.isemagnetics.com/
http://www.brunschot.nl/
http://www.schildersbedrijfvanlaere.nl/
http://www.vbcc.nl/
http://www.fysiotherapie-singendonk.nl/
http://www.purschel.nl/
http://www.sporthalbest.nl/index.html

