
11 december 2015 

Agenda 

Vr. 8 januari (vanaf 18.30 u): 
nieuwjaarsreceptie 
 
Vr. 29 januari:  
Dart-toernooi 
 
 

 

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.  

Uitslagen 

De maand januari kent een nieuwe primeur voor onze vereniging. Fysiotherapie Singendonk is onze allereerste 
'sponsor van de maand'. Met dit initiatief willen wij onze vereniging dichter bij de sponsors brengen en omgekeerd. 
Wij zetten even de spotlight op de sponsor door een stukje tekst aan hem of haar te wijden in de nieuwsbrief en 
pinnen het logo voor een maand vast op onze website. Daarnaast 
ontvangen wij de sponsor bij één van onze wedstrijden zodat hij/zij 
ook even kennis maakt met onze sport en haar leden. Voor Toine 
Singendonk is dat natuurlijk allemaal niet nodig want iedereen kent 
hem behalve als sponsor ook als oud-speler, coach, bestuurder, erelid, supporter en 'wonderdokter voor onze ge-
blesseerden'. En hij kent ons ook bijna allemaal. Juist die verbondenheid tussen sponsor en vereniging zien wij 
graag zodat wij blij zijn dat Fysiotherapie Singendonk onze allereerste 'sponsor van de maand' wil zijn. 

Oergezellig darttoernooi 

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 de kerstvakantie zijn er geen trainingen in het Heerbeeck en Naestenbest  
op 23, 24, 25 december, 30-31 december en 1 januari. 
 
Naestenbest is wel gehuurd op 22 december en 29 december. 

voor spelers, speelsters, coaches, trainers, bestuurders 
en alle andere vrijjwilligers. 
  
Doel van deze avond is 'bullseye' en eens gezellig met 
elkaar 'iets anders doen'. Onder leiding van enkele zeer 
deskundige darters wordt er op vrijdagavond 29 januari 
(schrijf in je agenda) een korte uitleg gegeven over de fij-
ne kneepjes van de dartsport en wordt er vervolgens een 
toernooitje georganiseerd. Wij nodigen graag al onze vrij-
willigers uit om in te schrijven. Ook al onze speelsters/
spelers van de A-jeugd en de Senioren dagen wij uit om 
hun dartkwaliteiten te komen etaleren. Iedereen is van 
harte welkom vanaf 20.30 uur maar we starten om 21.30 
om er zeker van te zijn dat onze HS weer okselfris zijn na 
hun training. Je kunt inschrijven per team (2 personen) of 
individueel (dan koppelen wij je aan een andere topdart
(st)er). Stuur een mail naar ehvanhappen@onsmail.nl en 
zet erbij of je zelf dartpijlen hebt of niet.   
  

Fysiotherapie Singendonk 1e 'sponsor van de maand' 

Op woensdag 2 december was het dan eindelijk zover. De kinderen van de F- en E jeugd van handbalvereniging 
Aristos mochten hun vriendje of hun vriendinnetje mee naar de training nemen voor een heel gezellig handbaltoer-
nooitje. Het is natuurlijk altijd heel leuk om de sport die jij zo leuk vindt samen met je vriendje of vriendinnetje uit te 
oefenen. Nadat alle 37 kinderen zich hadden omgekleed kon het handballen beginnen. Als je zag hoe enthousiast 
de kinderen bezigwaren kregen de ouders bijna zin om zelf ook mee te gaan doen. Maar dat mocht niet. Toen het 
toernooi een kwartiertje bezig was kwam er een grote verrassing. Er waren 4 Zwarte Pieten verdwaald in het Heer-
beeckcollege en deze kwamen zomaar uit het niets mee handballen en pepernoten uitdelen. Wat een geluk voor 
de kinderen. Na het toernooi gingen de kinderen 
mee naar de Familie de Bresser. Daar werd voor de 
kinderen pannenkoeken gebakken die ze na hun 
grote inspanning met veel eetlust verorberden. In 
totaal werden er 100 pannenkoeken gegeten en 3 
flessen ranja leeggedronken. De kinderen hadden 
begrijpelijk een enorme honger en dorst. Er werden 
nog Sint Nicolaas liedjes gezongen en met de Pie-
ten een polonaise gelopen. Rond 19.45 uur kwamen 
de ouders de kinderen weer ophalen en werd af-
scheid genomen van de Pieten. Iedereen was erg 
enthousiast de spelers, trainers, coaches en vrijwil-
ligers. Het was voor iedereen een zeer gezellig en 
geslaagd toernooi.  

Vriendjes-vriendinnetjes toernooi 

Verjaardagen 

Verenigingsoutfit 

Bestel ook een polo, trainingspak of sporttas, 
met verenigingslogo en je eigen initialen.  
Klik op het logo en kom direct op de Aristos 
verenigingspagina. 

  1 december  Lieke Stobbe 
  8 december  Olaf v. Loon 
11 december Petra Mocking 
12 december  Gwen Blom 
12 december  Sem Heuvelink 
18 december  Mascha Gerrits 
20 december  Maik Bijsterbosch 
23 december  Roel v.d. Loo 
26 december  Pierre de Swart 
28 december  Evelyn Fontijn 
29 december  Stijn Dielhof 
30 december  Nikola Borysewicz 
   1 januari  Sandy Kuipers 
   4 januari  Ad v.d. Loo 
   4 januari  Luka Corten 
   5 januari  Jens Hoevenaars 
   7 januari  Ioana Nasui 
   8 januari  Iris de Hollander 
   9 januari  Mireille Vosters 
   9 januari  Rigo Vonk 
 10 januari  Dennis Ooms 

Trainingen in de kerstvakantie 

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://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
http://aristos-best.nl/wedstrijden/
mailto:ehvanhappen@onsmail.nl

