
 

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.  

2 november 2018 

Agenda 

28 november 
Vriendjes- en vriendinne-
tjestoernooi 
 
29 januari 
Nieuwjaarsreceptie/
darttoernooi 
 
 

Verjaardagen 

 1 november Patricia van Marrewijk 
 1 november Victor Schurink Quintero 
 3 november Jets v.d. Looij 
 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 

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. 

Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi MJF/E 

Op woensdagmiddag 28 november vindt er weer een handbaltoernooitje voor 

alle MJF/E-tjes en vriendjes en vriendinnetjes plaats. Lijkt het je leuk om eens 

een keer te handballen met je vriendje en/of vriendinnetje en daarna met z'n 

allen gezellig lekkere pannenkoeken te gaan eten? Grijp dan nu je kans!  

 

Heb je nog een vriendje of vriendinnetje die ook graag mee wil doen (met of 

zonder handbalervaring)? Dan mag je die ook gewoon inschrijven. Het toer-

nooitje wordt gehouden in de sporthal van het Heerbeeckcollege. Het toer-

nooitje begint om 17.00 uur en we zijn om 18.00 uur klaar. Daarna gaan we 

de pannenkoeken eten in sporthal Naestenbest. 

 

Inschrijven kan uiterlijk tot en met woensdag 21 november a.s. via onder-

staand e-mailadres: anjo.van.vroenhoven@on.nl 

  

Deelname is gratis. Als er nog vragen zijn dan kun je altijd even bellen met 

Anjo (tel. nr: 06-10249214) 

 

Hopelijk tot woensdagmiddag 28 november! 

 

 

 

 

 

  

Programma 
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