
23 februari 1016 

Agenda 

Zo. 21 februari:  
Zwemmen 

Heb je je nog niet 
ingeschreven?  
Snel doen dan! 

 
23/2 t/m 21/3: 
Statiegeldactie Plus Ton 
Henst 
 
Di. 29 maart: 
Kind-ouder toernooi 
 
 

Statiegeldactie Plus Ton Henst 

Beste leden en vrienden van Aristos,    
 
Aristos is steeds op zoek naar mogelijke inkomsten door sponsoring. We zijn dan ook blij dat we via Plus Ton 
Henst met een statiegeld-actie onze sponsorinkomsten kunnen verhogen. Plus Ton Henst heeft naast de inzame-
ling van emballage (statiegeld producten) een zuil staan waar klanten van Plus Ton Henst 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 23 februari t/m 21 maart, 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, be-
kenden, familie en vraag hen om vrijwillig hun statiegeld bonnetje in de zuil te doen. Dan komt die opbrengst ten 
goede aan Aristos.    
 
De sponsorcommissie   

Inschrijven toernooien 

Ook dit jaar worden er weer verschillende veldhandbal en beachhandbal toernooien gehouden in de periode mei/
juni. Alle teams mogen zich zelf inschrijven voor toernooien. Aristos betaalt per team het inschrijfgeld voor maxi-
maal 2 toernooien (mits redelijk inschrijfgeld). 
Het zou leuk zijn om met meerdere teams naar eenzelfde toernooi te gaan. In voorgaande jaren zijn in ieder geval 
het veldtoernooi in Eindhoven (bij PSV) op 5 mei en beachhandbal op 11-12 juni in Heesch (bij DOS80) goed be-
zocht. 
Informatie over toernooien is te vinden op de NHV site www.handbal.nl, daar staat de 'toernooikalender'. Ook de 
website van diverse verenigingen geeft informatie. 
We wensen jullie veel plezier en goed weer op jullie toernooien. 
 
...en laat de redactie s.v.p. weten naar welke toernooien je gaat, dan kunnen we hier verder aandacht aan besteden 
in de nieuwsbrief en/of de website. 

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. 

Verjaardagen 

25 februari  Angela Eijkemans 
27 februari  Geert Soetens 
28 februari  Liesbet Keim 
  1 maart  Petra v.d. Ven 
  4 maart  Lotte Verhaar 
15 maart  Jeroen Peters 
15 maart  Joep Siemerink 
16 maart  Thom van Aarle 
18 maart  Farruchi Bolambe 
18 maart  Jennifer Bolambe 

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. 

 

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.  
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