17 december 2019

Agenda
24 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie en
darttoernooi

Fijne dagen gewenst

Verjaardagen
18 december Janne van Summeren
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
1 januari Sandy Kuipers
4 januari Ad v.d. Loo
8 januari Iris de Hollander
9 januari Mireille Vosters
10 januari Nienke Triepels
11 januari Sophie Luybregts
12 januari Leonoor Boterenbrood
16 januari Cas Reniers
21 januari Isa Deurhof
21 januari Rick Somers
21 januari Tess Deurhof
21 januari Tim v.d. Bersselaar
22 januari Wil v.d. Heuvel

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.

Nieuwjaarsreceptie en darttoernooi
Vrijdag 24 januari 2020 luidt Aristos het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie en een aansluitend darttoernooi. De nieuwjaarsreceptie begint om 20:00 en iedereen van Aristos is van harte welkom! Het darttoernooi zal daarna om 20:30 van start
gaan.
Voor het gezelligste darttoernooi van Best kun je je inschrijven per team (twee personen) of individueel—je wordt dan gekoppeld aan een andere topdart(st)er. Inschrijven kan tot 20 januari 2020 door een e-mail te sturen met daarin de deelnemer(s) en
het gewenste poule-niveau: beginner of gevorderd (sponsorcommisie.aristos@gmail.com).
Kosten voor het darttoernooi zijn €5,00 per deelnemend team of €2,50 per individuele deelnemer. Deelnemers van buiten de
vereniging zijn ook welkom.

Statiegeldactie
In week 1 en 2 van het nieuwe jaar is Aristos aan de beurt bij de statiegeldactie bij de Albert Heijn in de Boterhoek. De eerste
twee weken van januari kun je je flessen inleveren bij deze Albert Heijn. Daarna kun je hier je bonnetje inleveren en de uiteindelijke opbrengst is dan voor Aristos.

Uitslag Grote ClubActie
De uitslag van de Grote ClubActie is bekend. In de bijlage staan de nummers van de winnende loten.

Uitslagen

Programma

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.

