
 

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.  

23 september 2016 

Agenda 

Weekend 1-2 oktober: 
Aanvang zaalseizoen 
 
1 oktober: 
Start Grote Club Actie 
 
4 oktober: 
Start Rabo Clubkas 
Campagne 
 

Huishoudelijke mededeling 

Wedstrijdprogramma veldcompetitie 
 

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 

23 september  Bert Dahmen 
23 september  Lotte van Beers 
24 september  Dionne de Goederen 
26 september  Pien van den Nieuwen- 
  huisen 
29 september  Rick v. Gerwen 
30 september  Koen Stobbe 
1 oktober   Bart Ambaum 
2 oktober   Frank Purschel 
7 oktober   Ursula Kroesen 
13 oktober   Erik v. Happen 
13 oktober   Rens van Haaren 
17 oktober   Anjo v. Vroenhoven 
19 oktober   Ad Konings 

VSK-Kastenbouw: de nieuwe sponsor van HV Aristos 

Hun credo is ‘Energiek met energie’ zegt Harrie Peters van VSK-Kastenbouw en 

daarmee is de link met sport natuurlijk snel gelegd. Sporten kost ontegenzegge-

lijk energie maar je krijgt er ook energie van. Harrie weet dat als geen ander, 

want naast zijn werk sport hij zelf ook veel. Dat credo is hem dan ook zowel za-

kelijk als privé op het lijf geschreven. Met VSK-Kastenbouw maakt hij al 10 jaar 

elektrotechnische systemen voor laagspanningsinstallaties. Het bedrijf groeit 

enorm en hij is van mening dat een stukje maatschappelijke betrokkenheid ook 

bij zijn rol als ondernemer hoort. Hij zag dat het verenigingsleven het moeilijk 

heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en heeft besloten om wat te helpen. 

Wij zijn bij handbalvereniging Aristos heel blij dat wij hem als shirtsponsor mogen 

verwelkomen en weten zeker dat hij ons nog meer energie zal geven.  

 

 

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. 

De nieuwsbrief van Aristos wordt vanaf september verzorgd door een nieuw gezicht in de 
PR-commissie: Tanja Baltussen. Bij deze neemt zij het stokje over van Liesbet, die jaren-
lang de nieuwsbrief heeft verzorgd en ook de communicatie met het Groeiend Best op 
zich nam, maar deze activiteiten heeft neergelegd - Liesbet, bedankt voor je tomeloze 
inzet! 
 
Hierbij gelijk de herinnering dat je stukjes voor de nieuwsbrief kunt sturen naar  
redactie@aristos-best.nl.  

Heey allemaal 
Het weekend van 9 september 2016 was een geweldig weekend we 
gingen op jeugdkamp. Het was een super gezellig kamp met veel 
activiteiten de hele dag door. We hebben waterspellen gespeeld met 
het warme weer, een zeskamp gedaan, levend stratego en wie is de 
dader gespeeld. Maar dat waren alleen nog maar de ochtenden en 
middagen. ’S avonds hebben we een bonte avond gehad met leuke 
optredens, een dropping gedaan lekker spannend en het smokkel-
spel gespeeld, zenuwslopend. Daarna hadden we een kampvuur 
met soep en broodje knakworst. En natuurlijk lekker laat naar bed 
dat hoort er bij. Het was een meer dan geweldig weekend met leuke 
begeleiders en kinderen. 
Kort samengevat het was een super kamp om nooit meer te verge-
ten! 

 
Liefs, Anne van Laere 
 
De foto’s van het wederom geslaagde jeugdkamp zijn te vinden op 
de website. 
 
 
 
 
                                                                                  

Jeugdkamp 2016 

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie 

 

Grote Club Actie 2016 

De Grote Club Actie gaat binnenkort weer van start! 

 

* De officiële voorverkoop start vanaf zaterdag 1 oktober a.s. Extra 
verkoopboekjes kun je krijgen bij Anjo van Vroenhoven (of je kunt ze 
gemakkelijk kopiëren).  

* Lever de verkoopboekjes UITERLIJK 5 november in bij je coach 
(deze toelichting zelf bewaren).  

* De loten ontvang je z.s.m. met je verkoopboekje terug. Het geld dat 
je hiervoor aan de vereniging moet betalen (verdiende bonus mag je 
zelf houden) moet je uiterlijk 20 NOVEMBER inleveren bij je coach.  
 
!! Niet-verkochte loten kunnen na de trekking niet meer teruggegeven 
worden aan Aristos en moeten dus betaald worden.  
De trekking van de loterij vindt plaats op 8 december 2016.  
 

mailto:redactie@aristos-best.nl
C:/Users/Tanja Baltussen/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
https://www.facebook.com/HvAristos
https://twitter.com/#!/AristosBest
mailto:public.relations@aristos-best.nl
http://www.handbalshop.nl/verenigingsshops/hv-aristos
http://aristos-best.nl/wedstrijden/
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.schildersbedrijfvanlaere.nl/
http://www.vbcc.nl/
http://www.fysiotherapie-singendonk.nl/
http://www.purschel.nl/
http://www.sporthalbest.nl/index.html
mailto:redactie@aristos-best.nl
http://aristos-best.nl/fotos/nggallery/fotos-2010/jeugdkamp2016

