
 

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.  

3 januari 2018 

Agenda 

25 januari 
Nieuwjaarsreceptie/
darttoernooi 
 
 

Verjaardagen 

 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 
16 januari Cas Reniers 
21 januari Isa Deurhof 
21 januari Tess Deurhof 
21 januari Tim v.d. Bersselaar 
22 januari Wil v.d. Heuvel 
25 januari Erik v. Brederode 
25 januari Rens Huibregtse 
27 januari Ymke van Belkom 
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. 

Ter herinnering: nieuwjaarsreceptie en darttoernooi 

Ook dit jaar willen we naar goede traditie een Nieuwjaarsreceptie houden om 

kort terug en ook zeker vooruit te kijken, maar vooral weer een moment te 

nemen om met z’n allen als vereniging gezellig bij elkaar te zijn. Aanvang van 

de nieuwjaarsreceptie op 25 januari is 19.30 uur. 

 

We combineren de Nieuwjaarsreceptie dit jaar met het Darttoernooi. 

   

Het Aristos Darttoernooi is al een aantal jaren een zeer geslaagde happe-

ning, met een grote opkomst. Voorgaande jaren hebben we veel positieve en 

enthousiaste reacties van jullie gekregen. We willen dan ook op 25 januari 

2019 (aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie) vanaf 20.30 uur wederom een 

Aristos Darttoernooi houden. Noteer deze datum dus ook hiervoor in je agen-

da. Hoe en wat over inschrijven alsmede de locatie laten we nog weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma 

 

 

Uitslagen 

 

Toine Singendonk zet zich al in voor Aristos sinds onze club is opgericht en dat is echt heel bijzonder. Onder andere als speler, 
coach, bestuurder en de laatste jaren als sponsor helpt hij waar hij kan. Die zorg voor mensen zit hem in het bloed. Naast tallo-
ze handballers heeft hij ook veel andere mensen geholpen met sport- en andere blessures.  
 
Op zijn website www.fysiotherapie-singendonk.nl kun je lezen dat hij een topper is op zijn gebied. Dus heb je klachten aan spie-
ren, gewrichten of andere blessures dan bel hem op 0499-399041. Toine bedankt! 
 
 

Fysiotherapie Singendonk door dik en dun 

De halleiding wordt door het wedstrijdsecretariaat ingedeeld en verdeeld over de diverse teams. In de nieuwsbrief staat de 
halleiding vermeld zodat je dit daar kunt nakijken. Let wel op dat er soms wijzigingen moeten worden ingevoerd, ook wordt de 
trainer/coach ruim voorafgaand van de wedstrijd(en) geïnformeerd. 
 
Toch blijkt helaas dat er soms geen, of te laat, halleiding aanwezig is. Dat is heel vervelend voor het team wat aan een wed-
strijd moet beginnen. Hierdoor loopt de zaalplanning ook niet zoals gepland.  
 
Om de wedstrijden op tijd te laten beginnen is het niet alleen voor de halleiding maar zeker ook voor de aanvangstijd van de 
wedstrijd nodig dit strikt na te leven. Laat hierbij de pauzes niet te lang duren en het begroeten en afgroeten snel afhandelen 
zodat de volgende wedstrijd ook op tijd kan beginnen. De zaalhuur is immers al ingepland en er is veelal geen mogelijkheid 
om de zaal langer te huren. 
 
Bestuur  Aristos-Best. 

Halleiding en zaalhuur 

Onze jeugdleden van de MJF tot en met de C-jeugd hebben dit jaar weer erg hun best gedaan om voor Aristos de loten te ver-
kopen en zo extra geld voor de verenigingskas te verdienen. Van elk verkocht lot van € 3 mag de vereniging € 2,40 zelf hou-
den voor in de verenigingskas. De verkoop van de loten was ook dit jaar een succes. Er zijntotaal 351 loten  verkocht (vorig 
jaar 314 stuks). Wij kunnen dus trots zijn op onze jeugd die hier voor hebben gezorgd. Er zijn zelfs zes jeugdleden die meer 
dan 20 loten hebben verkocht waarvan Luuk Eradus de kroon spande door maar liefst 33 loten te verkopen. Super gedaan 
allemaal! 
 
Het bestuur wil hierbij de verkopers en kopers van de loten hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage. Veel succes alle-
maal met de trekking, misschien valt ereen prijs op het door jou verkocht of gekocht lot(en). 
 
Inmiddels is de trekking geweest en zijn de winnende loten te vinden op https://clubactie.nl/prijzen 
 
 

Trekking Grote Clubactie 

U bent er vast al wel eens langsgekomen. Bij de molen in het hart van Best zit sinds enige tijd Lunchroom & Werkatelier 
EEHT. Het is een dagbestedingsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een werkatelier en daarnaast een 
gezellige lunchroom waarbij thee de hoofdrol speelt.  
 
Handbalvereniging Aristos ging met hen in gesprek om een kerstattentie te laten maken voor hun sponsors. Dat hebben ze bij 
EEHT (omgekeerde van thee) fantastisch opgepikt. Op de foto zie je Cindy die nog enthousiast zit te schuren aan een plankje. 
Cindy en haar collega’s hebben hard gewerkt aan het knippen en het wegen van de thee en de specerijen, het schuren en 
schilderen van het plankje en natuurlijk het inpakken van deze leuke attentie.  
 
Wilt u ook eens iets bijzonders laten maken door deze prachtige mensen of heeft u industriële inpakwerkzaamheden dan kun-
nen wij hen van harte aanbevelen. En een kopje thee drinken in hun lunchroom is ook een aanrader. Cindy en collega’s be-
dankt voor jullie inzet namens handbalvereniging Aristos! 
 
 

EEHT maakt kerstkadootjes voor sponsors HV Aristos 
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