22 december 2017

Agenda
Nieuwjaarsborrel
6 januari 2018
Darttoernooi
26 januari 2018

Fijne dagen gewenst van het bestuur!

Verjaardagen
23 december Roel v.d. Loo
26 december Pierre de Swart
28 december Evelyn Fontijn
1 januari Sandy Kuipers
4 januari Ad v.d. Loo
7 januari Ioana Nasui
8 januari Iris de Hollander
9 januari Mireille Vosters
10 januari Dennis Ooms
11 januari Sophie Luybregts
21 januari Tim v.d. Bersselaar
22 januari Femke Boesten
22 januari Wil v.d. Heuvel
23 januari Gert Moonen
25 januari Erik v. Brederode
25 januari Rens Huibregtse
30 januari Luuk Eradus
31 januari Theo Janssen

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 BEST(S)E Dart League 2018
Oergezellig darttoernooi voor spelers, speelsters, coaches, trainers, bestuurders, introducees, oud leden en alle
andere vrijwilligers.
Door het enorme succes van vorig jaar wordt er dit jaar weer met pijlen gegooid!
Op vrijdagavond 26 januari is het zo ver. De eerste pijl wordt om 20:30 gegooid. Bij aanvang worden de spelregels
eerst even kort en bondig uitgelegd, vervolgens wordt er gestreden om de prijzen. Al onze leden, vrijwilligers, spelers/speelsters, maar ook oud leden en introducees zijn welkom om de befaamde Aristos dart titel in de wacht te
slepen.
Je kunt inschrijven per team ( 2 personen) of individueel ( dan koppelen wij je aan een andere topdart(st)er). Stuur
een mail naar timvandenbersselaar@hotmail.nl (let op:.nl!) om je in te schrijven en laat je kronen tot de nieuwe
Michael van Gerwen (Het inschrijven kan tot 19 januari).
Elk team moet in unieke klederdracht komen, niks is te gek. Leef je uit en maak je outfit zo spectaculair mogelijk.
Het origineelste koppel wordt hier uiteraard nog voor beloond.
P.s. Vermeld bij het inschrijven even of je eigen dartpijlen hebt of niet.

Trekking Grote Clubactie
Op 13 december j.l. was de trekking van de prijzen van de Grote Clubactie 2017.
Hierbij zijn prijzen gevallen op een aantal loten die door onze leden zijn verkocht.
Er zijn prijzen gevallen op de volgende lotnummers: 545.629 :545.729 : 758.029 en 757.929. De prijswinnaars
hebben allemaal dezelfde prijs gewonnen namelijk 1 waardebon van Greetz.
De prijswinnaars kunnen hun prijs verzilveren via: https://lotchecker.clubactie.nl/Het bestuur wil hierbij de verkopers en kopers van de loten nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage. Wij hopen dat we in 2018 weer
op jullie medewerking en steun mogen rekenen!

Uitslagen

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie

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.

