22 maart 2019

Agenda
26 maart
Ouder-kindtoernooi
6 t/m 8 september
Jeugdkamp

Mededelingen

Verjaardagen



Vanaf 1 april gaan de buitentrainingen weer van start. Ieder team traint
op dezelfde dagen en tijden als in de zaal.



De karaoke-avond die gepland stond op 4 april gaat helaas niet door.

1 april Dieter van Riel
1 april Nynke van Belkom
2 april Mart Rombouts
6 april Sonja Knols-Jacobs
7 april Eefje Rameau
9 april Emmy Deurhof
10 april Tijn Gense
15 april Thanh-Nhi Nguyen
18 april Harm Mateijsen
18 april Lars Welvaarts
20 april Martien v.d. Mortel
21 april Anne Lea Boersma
21 april Diny de Bresser
30 april Hugo v.d. Mortel

Vooraankondiging jeugdkamp
Ook dit jaar wordt er weer een leuk en gezellig jeugdkamp gehouden. Hou
het weekend van 6 tot en met 8 september daarom vrij in je agenda.
Nadere informatie volgt nog.

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.

VSK Kastenbouw bracht ons een oplossing
‘Onze kracht is oplossingsgericht uw vraagstuk te beantwoorden’ schrijft Harrie Peters op zijn website (www.vskkastenbouw.nl).
Hij is niet alleen zakelijk heel oplossingsgericht bezig maar ook daarbuiten. Als de sponsorcommissie om hulp vroeg stonden hij
en Jeanette ons altijd met raad en daad terzijde. Omdat wij onze zaken niet altijd goed voor elkaar hadden werd hun flexibiliteit
ook nog op de proef gesteld maar ook dat bleek geen probleem.
Ken je iemand die op zoek is naar een leverancier voor schakel- en verdeelinrichtingen laat hem dan bellen met 088-0046064.
Harrie bedankt!

Programma
Let op: scheidsrechtersindeling voor het veldseizoen staat in dit schema.

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.

