
 

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.  

28 april 2017 

Agenda 

 
 
 

Mededelingen 

 

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 

2 mei Michelle v. Heeswijk 
 5 mei Isabelle van Marrewijk 
 8 mei Sebastiaan Singendonk 
 8 mei Stefan Rudolph 
 9 mei Ruben Wolters 
12 mei Jaap Klompers 
13 mei Astrid Bergman 
15 mei Ivana Konings 
16 mei Emma Broek 
17 mei Rens Appeldoorn 
17 mei Rowena Held 
19 mei Rein Reurekas 

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. 

Een paar mededelingen: 

 Trainers beslissen zelf (maar in overleg) of ze gedurende Hemelvaart en/of Pinksteren trainingen willen ge-

ven. Spelende leden moeten dus goed opletten over wat hun trainer hierover meldt. Sommige teams zullen 

tijdens deze dagen op toernooi zijn. Daarover gesproken... 

 Als een team zich op wil geven voor een toernooi of informatie willen hierover, moeten ze op de toernooika-

lender van het NHV kijken. Er zijn een aantal toernooien in de provincie of misschien zelfs daarbuiten die erg 

leuk zijn, dus wees op tijd inschrijven! 

 

 

 

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie 

Uitslagen 

 

 

Ook dit jaar komt er weer een jeugdkamp! Jeugdleden van de E tot 

en met de A kunnen zich hiervoor inschrijven. Binnenkort worden 

hiervoor inschrijfformulieren rondgestuurd. 

 

Het jeugdkamp is altijd erg gezellig, dus als je samen met je teamge-

noten een leuk weekend vol activiteiten wil beleven, schrijf je dan in! 

 

 

 

Jeugdkamp 2017 
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