
10 maart 2016 

Agenda 

23/2 t/m 21/3: 
Statiegeldactie Plus Ton 
Henst 
 
Di. 29 maart: 
Kind-ouder toernooi 
 
Za. 9 april ‘s avonds:  
Seizoensafsluiting 
Alvast reserveren dus … en 
kom zeker ook naar de 
wedstrijden van DS2 en DS3 
kijken 

Trainingen veldcompetitie 

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. 

De buitentrainingen starten in de week van maandag 4 april 2016 
 
De trainingstijden zijn zoveel  mogelijk gelijk aan de tijden en dagen binnentrainingen. 
Afwijkingen hiervan worden door de trainer bekend gemaakt. 
 
De senioren teams kunnen na overleg  vanaf 4  april op de dinsdag van 19.00-20.30 binnen trainen. 
Verdere info via de trainers. 

 

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 

Verjaardagen 

15 maart  Jeroen Peters 
15 maart  Joep Siemerink 
16 maart  Thom van Aarle 
18 maart  Farruchi Bolambe 
18 maart  Jennifer Bolambe 
  1 april   Ruud Karssemakers 
  6 april   Sonja Knol-Jacobs 
  6 april   Thijs van Baardwijk 
  9 april   Damien v. Bokhoven 
  9 april   Emmy Deurhof 
11 april   Juliette Legius 
15 april   Thanh-Nhi Nguyen 
18 april   Lars Welvaarts 

Heren B etentje bij An Fong 

Omdat het Heren B team de hoogste opbrengst 
had van de handdoekenactie mochten zij op 4 
maart bij Chinees-Indisch restaurant An Fong 
aanschuiven voor een heerlijk buffet. 
Tijdens het eten namen we ook afscheid van 
Sander, hij is jammer genoeg gestopt met hand-
ballen. Samen met trainers en coach hebben we 
een gezellig etentje gehad.  
Begonnen we met soep, al snel werd goed ge-
bruik gemaakt van de uitgebreide keuze in Chi-
nees-Indische gerechten. Dank aan onze jeugd-
sponsor An Fong voor de gastvrijheid. 
 

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. 

Voor alle voorkomende schoonmaak werkzaamheden van glas tot interieur, van groot tot klein, en ook voor specia-
le reiniging van o.a. graffiti en overige moeilijke klussen kun je bij Purschel Cleanings terecht. 
Men heeft eigen hoogwerkers daardoor is geen klus te hoog. Het schoon opleveren van nieuwbouw projecten be-
hoort tot de vele mogelijkheden. Kwaliteit en service, daar staan ze voor. Daarnaast denken ze aan het milieu, alle 
schoonmaakmiddelen die men gebruikt zijn nl. milieuvriendelijk. 
 
Onder leiding van de altijd enthousiaste sportliefhebber Paul Purschel bestaat het bedrijf met 5 medewerkers dit 
jaar alweer 15 jaar, bij deze onze felicitaties met die mooie mijlpaal. Paul was ooit een zeer talentvolle handballer, 
voetballen kon ie ook aardig… de keuze is uiteindelijk op de voetballerij gevallen en daar heeft hij lang op een hoog 
niveau gespeeld. 
 
Wij wensen Purschel Cleanings nog veel succes en danken hem zaterdag 2.april als sponsor van de maand met 
een avondje Aristos in de sporthal. 

Sponsor van de maand: Purschel Cleanings 
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