
 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage naar Tanja Baltussen: 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.  

7 december 2016 

Agenda 

20 januari 2017 
Nieuwjaarsreceptie/ 
Darttoernooi 
 
 
 
 
 

Fijne feestdagen 

 

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 

11 december  Petra Mocking 
12 december  Gwen Blom 
12 december  Sem Heuvelink 
14 december  Lotte de Wild 
17 december  Roosmarijn Overmars 
18 december  Mascha Gerrits 
20 december  Maik Bijsterbosch 
23 december  Roel v.d. Loo 
26 december  Pierre de Swart 
28 december  Evelyn Fontijn 
28 december  Joop Baltussen 
29 december  Stijn Dielhof 

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. 

Ten eerste allemaal fijne, gezellige feestdagen en een zalig uiteinde toegewenst. Wees voorzichtig met vuurwerk, 

zodat we met z’n allen een ongeschonden, sportief 2017 tegemoet kunnen gaan! 

 

Het trainerskorps verwelkomt Pim van den Dungen en Peter Geven 

als nieuwe trainers van de JC en MJD-groep op donderdagavond. 

We wensen beide veel plezier toe met het geven van de trainingen 

en hopen dat ze samen met Marlin er iets moois van gaan maken. 

 

Op de vraag of nu alle openstaande vacature zijn ingevuld is het 

antwoord NEE! 

 

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die op woensdagavond het 

JC team willen gaan trainen zodat ook deze groep kan rekenen op 

meer vastigheid en een vaste trainer(s) voor hun hebben staan. 

De jongens van het JC team trainen van 18:00 tot 19:00 uur in de 

Heerbeeckzaal. 

 

Naast bovengenoemde vacature zijn we ook nog op zoek naar men-

sen die zich willen gaan verdiepen in het training geven en mogelijk 

nu al, in geval van nood, eens willen bijspringen als een van de trai-

ners absent is. Nu komt dit vaak neer op dezelfde schouders en dat 

is geen wenselijke situatie. 

 

Voor meer informatie: Joop Baltussen, jeugdcoördinator 

(joop.baltussen@home.nl) 

Nieuwe trainers + openstaande vacature 

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie 

 

Uitslagen 

 

Geslaagd vriendjes-en vriendinnetjestoernooi 

Op dinsdag 29 november 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 33 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 vier Zwarte Pieten verdwaald in sport-

hal en deze kwamen zomaar uit het niets mee handballen en snoepzakken uitdelen. Wat een geluk voor de kinde-

ren! Na het toernooi gingen de kinderen en een Zwarte Piet 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 60 pannenkoeken gegeten en 2 flessen ranja leeggedronken. De kinderen hadden begrijpelijk een enorme hon-

ger en dorst. Er werden moppen getapt waar heel hard om werd gelachen. Rond 19.45 uur kwamen de ouders de 

kinderen weer ophalen en werd afscheid genomen van de Piet. De spelers, trainers, coaches en vrijwilligers. waren 

allemaal erg enthousiast  Het was voor iedereen een zeer gezellig en geslaagd toernooi. 
 
Er zijn ook veel leuke foto's gemaakt die je allemaal op onze website kunt bekijken. 
 
 

Trekking Grote Clubactie 8 december 

De verkooptermijn voor loten voor de Grote Clubactie is verlopen en alle loten zijn aan de kopers uitgedeeld. 

Onze jeugdleden van de MJF tot en met de C-jeugd hebben dit jaar weer erg hun best gedaan voor Aristos om de 

loten te verkopen en zo extra geld voor de vereniging te verdienen. Van elk verkocht lot van € 3 mag de vereniging 

€ 2,40 zelf houden voor in de verenigingskas. De verkoop van de loten was dit jaar een succes. Er zijn maar liefst 

375 loten door onze leden verkocht (vorig jaar 250 stuks). Wij kunnen dus trots zijn op onze jeugd die hier voor 

hebben gezorgd. Er zijn dan ook zes jeugdleden die meer dan 20 loten hebben verkocht waarvan Tim van Berkel 

de kroon spande door maar liefst 49 loten te verkopen.  

 

Let op: de trekking van de Grote Clubactie vind plaats op donderdag 8 december.  

 

Het bestuur wil hierbij de verkopers en kopers van de loten  hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage. Veel suc-

ces allemaal met de trekking, misschien valt er een prijs op door jou verkochte of gekochte loten! 

Geen training op... 

Op 28, 29 en 30 december en op 4 januari zijn er geen trainingen vanwege de vakantie. Dit geldt voor alle teams. 
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