15 november 2017

Agenda

MJE en MJD2 mogen oplopen met Nederlands damesteam

Verjaardagen

De jeugdspelers van de MJE en MJD2 hebben meegedaan aan
een wedstrijd om kans te maken om op te lopen met het Nederlands damesteam voor de uitzwaaiwedstrijd tegen Italië in Eindhoven op 23 november.

1 november Patricia van Marrewijk
1 november Victor Schurink Quintero
3 november Jets v.d. Looij
7 november Cecile Rooijakkers
7 november Hans v. Bergen
7 november Ronnie Peters
12 november Ellen Breukel
19 november Jolanda Vermeulen-Nuijten
20 november Robin van Riel
21 november Bregje v.d. Dungen
23 november Martijn van Brederode
25 november Bram Achterberg
26 november Frans Vincent
26 november Tim van Berkel
27 november Melanie Konings

En niet zonder succes, want ze hebben gewonnen!
Hieronder de zeer creatieve, winnende foto:

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.

Gefeliciteerd en geniet er van, want dit maak je waarschijnlijk
maar één keer in je leven mee!

Nieuwe handbalnl app
Per 1 oktober is er de nieuwe handbalnl app. Deze kun je downloaden via Google Play en de Apple store. Als je de app al geïnstalleerd hebt en alleen als gast kunt inloggen dan is je e-mailadres nog niet bekend in sportLink.
Als je even een mail naar henri.van.vroenhoven@on.nl of een app naar 0655182858 stuurt vullen we je
e-mailadres in Sportlink in en kun je opnieuw inloggen als speler van je eigen team waarna je alle informatie over je team kunt zien.

Uitslagen
Wegens omstandigheden deze week geen uitslagen. Als je toegang hebt tot de handbalnp app, kun je daar alle
uitslagen en standen bekijken.

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.

