12 november 2016

Agenda
29 november
Vriendjes– en vriendinnetjestoernooi
20 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie/
Darttoernooi

Nieuwjaarsreceptie en darttoernooi
Ook dit jaar willen we naar goede traditie een Nieuwjaarsreceptie houden om kort terug en ook zeker vooruit te kijken, maar vooral weer een moment te nemen om met z’n allen als vereniging gezellig bij elkaar te zijn. Dit jaar start
het om 18.30 voor de jeugd, de ouderen sluiten dan later aan. We combineren de Nieuwjaarsreceptie dit jaar met
het Darttoernooi. Reserveer deze datum alvast in je agenda: 20 januari 2017 vanaf 18.30 voor de jeugd en aansluitend voor de ouderen.
Het Aristos Darttoernooi was in het begin van dit jaar een zeer geslaagde happening, met een grote opkomst. We
hebben veel positieve en enthousiaste reacties gekregen. We willen dan ook 20 januari 2017 vanaf 21.30 uur wederom een Aristos Darttoernooi houden, aansluitend aan de Nieuwjaarsreceptie. Noteer deze datum dus ook hiervoor in je agenda. Hoe en wat over inschrijven laten we nog weten.

Op naar 100% aanwezigheid halleiding

Verjaardagen

Om dit seizoen (vanaf nu) een 100% opkomst bij de halleiding te krij-

12 november
19 november

gen hebben we als bestuur besloten om de teams die halleiding hebben, in de week voor de halleiding, te benaderen en te vragen of de
aanwezigheid geregeld is. Dat doen we bij alle teams die voor de
halleiding zijn ingedeeld. We hebben deze actie opgezet omdat er dit
seizoen helaas enkele keren geen opkomst was en dan heeft het
thuisspelende team ineens een probleem. Laten we allemaal alert
zijn!
Mocht je als coach toch nog ervaren dat er geen halleiding aanwezig
is, probeer het dan op te lossen. Om op de hoogte te blijven hoe het
gaat en het betreffende team hierop aan te spreken, kun je het doorgeven aan Bart Ambaum (bart.ambaum@kpnmail.nl).

21 november
23 november
25 november
26 november
26 november
27 november
1 december
11 december
12 december
12 december
14 december

Ellen Breukel
Jolanda VermeulenNuijten
Bregje v.d. Dungen
Yob v.d. Woude
Bram Achterberg
Frans Vincent
Tim van Berkel
Melanie Konings
Lieke Stobbe
Petra Mocking
Gwen Blom
Sem Heuvelink
Lotte de Wild

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.

Rabo Clubkas Campagne
Op 4 november werd de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne bekend gemaakt in een feestelijke entourage in de Kemmer in Oirschot. De Rabobank Clubkas Campagne heeft Aristos dit jaar 364 euro opgeleverd, een
mooi bedrag. Het was de eerste keer dat de Rabobank dit in de regio Oirschot e.o., Best en Son en Breugel organiseerde. De Rabobank wil dat hun leden zelf kunnen beslissen waar het sponsorgeld van 75.000 euro aan besteed wordt. Even wat feitjes; 3301 leden hebben gestemd, van de 400 verenigingen en stichtingen de in aanmerking kwamen hebben er 122 meegedaan. Ieder lid kon maximaal 2 stemmen op één vereniging uitbrengen en 5 in
totaal. Wij hadden 80 stemmen. Iedereen die op Aristos gestemd heeft bedankt!
En waar deden we het voor:
Ouderen van Best, weer even kampioen !!
Kampioenen zijn vaak fysiek en mentaal jonge en sterke mensen. Ouderen willen in hun hart vaak ook nog wel
heel graag kampioen zijn maar hun lichaam werkt niet meer mee. Sommige kunnen zelfs zo slecht lopen dat ze
nog maar zelden buiten komen. Daarom willen vrijwilligers van handbalvereniging Aristos samen met de vrijwilligers van woonzorgcentrum Kanidas een Kampioenendag organiseren. De mensen die aan hun huis of rolstoel gekluisterd zitten halen we op voor een dagje uit naar de handbalvereniging. Lekker naar buiten, weer eens praten en
lachen met jonge mensen, sporters aanmoedigen, het gevoel krijgen om weer zelf kampioen te zijn.
Dit gaan we ook organiseren, hoe en wanneer laten we nog weten. Maar in ieder geval met vrijwilligers van Aristos,
en hulp van Kanidas vrijwilligers. Doe je ook mee? Geef je op bij Bart Ambaum.

Vriendjes-en vriendinnetjestoernooi
Op dinsdagmiddag 29 november vindt er weer een handbaltoernooitje voor alle MJF/E-tjes en vriendjes en vriendinnetjes plaats. Lijkt het je leuk om eens een keer te handballen met vriendje en/of vriendinnetje en daarna met
z'n allen gezellig lekkere pannenkoeken te gaan eten? Grijp dan nu je kans!
Heb je nog een vriendje of vriendinnetje die ook graag mee willen doen (met of zonder handbalervaring)? Dan mag
je die gewoon inschrijven. Het toernooitje wordt gehouden in de sporthal Naestenbest. We beginnen om 18.00 uur
en zijn om 19.00 uur klaar.
Inschrijven kan uiterlijk tot en met woensdag 23 november a.s. via onderstaand e-mailadres:
anjo.van.vroenhoven@on.nl
Deelname is gratis. Als er nog vragen zijn dan kun je altijd even bellen met Anjo tel. nr: 06-10249214
Hopelijk tot dinsdagmiddag 29 november!

Uitslagen

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.

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.

