
 

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.  

4 december 2018 

Agenda 

29 januari 
Nieuwjaarsreceptie/
darttoernooi 
 
 

Verjaardagen 

 1 december Lieke Stobbe 
11 december Petra Mocking 
12 december Gwen Blom 
14 december Lotte de Wild 
17 december Roosmarijn Overmars 
18 december Mascha Gerrits 
20 december Maik Bijsterbosch 
26 december Pierre de Swart 
28 december Evelyn Fontijn 
28 december Joop Baltussen 
29 december Justin Vollaerts 
29 december Rick Emonds 

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. 

Geslaagd vriendjes- en vriendinnetjestoernooi 

Op woensdag 28 november jl. was het dan eindelijk zover. De kinderen van 

de F- en E jeugd  mochten hun vriendje of hun vriendinnetje mee naar de 

training nemen voor een heel gezellig handbaltoernooitje. Het is natuurlijk 

altijd heel leuk om de sport die jij zo leuk vindt samen met je vriendje of vrien-

dinnetje uit te oefenen. Nadat alle 33 kinderen zich hadden omgekleed kon 

het handballen beginnen. Als je zag hoe enthousiast de kinderen bezig waren 

kregen de ouders bijna zin om zelf ook mee te gaan doen, maar dat mocht 

natuurlijk niet. Tussen de wedstrijdjes in konden de kinderen lekker klimmen 

op het uitgezette klimparkoers. Toen het toernooi eenmaal bezig was kwam 

er een grote verrassing. Er waren vier Zwarte Pieten verdwaald in het Heer-

beeck en deze kwamen zomaar uit het niets mee handballen en klimmen. 

Wat een geluk voor de kinderen! Na het toernooi gingen de kinderen en twee 

Zwarte Pieten mee naar de Sporthal.  

 

Daar werd voor de kinderen pannenkoeken gebakken die ze na hun grote 

inspanning met veel eetlust verorberden. In totaal werden er 130 pannenkoe-

ken gegeten en 2 flessen ranja leeggedronken. De kinderen hadden begrijpe-

lijk een enorme honger en dorst.  Rond 19.15 uur kwamen de ouders de kin-

deren weer ophalen en werd afscheid genomen van de Pieten. Tot slot kre-

gen de kinderen nog een lekkere snoepzak mee naar huis. De spelers, trai-

ners, coaches en vrijwilligers. waren allemaal erg enthousiast Het was voor 

iedereen een zeer gezellig en geslaagd toernooi.  

 

Foto’s van het toernooi zijn te vinden op de website! 

 

 

 

Programma 

 

 

Uitslagen 

 

Gelukkig zijn er bedrijven die maatschappelijke betrokkenheid tonen door sportverenigingen te ondersteunen. De jongens van 
de C1 van handbalvereniging Aristos zijn daar heel blij mee, omdat Wesselman Accountants|Adviseurs hen van prachtige 
nieuwe shirts heeft voorzien!  
 
Het credo van Wesselman is ‘Wezenlijk anders’. Hoewel zij als financieel dienstverlener met vestigingen in Helmond en Eind-
hoven haar klanten ‘gewoon’ ontzorgt op accountancy gebied en met een breed scala aan adviesdiensten zowel nationaal als 
internationaal, is Wesselman als gecertificeerd ‘Trusted Family Business Advisor’ gespecialiseerd om families bij te staan bin-
nen een (familie-)onderneming. De handbalfamilie bij Aristos plukt daar ook haar vruchten van! 
 
 

Sponsor: Wesselman Accountants|Adviseurs 

Er zijn geen trainingen op de volgende data. Dit geldt voor alle teams: 
 
25, 26, 27, 28 december 
 
1 en 2 januari 

Geen trainingen op 
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