16 mei 2013

Agenda:
Zo. 26 mei:
scholierentoernooi

Aristos slotfeest

Zo. 2 juni:
slotactiviteit
Ma. 24 juni:
Jaarvergadering
13-15 september:
Jeugdkamp:
Klik hier voor het
volledige activiteitenprogramma van dit seizoen.

Op zondag 2 juni wordt het Aristos slotfeest georganiseerd. Het zal toch niet
het laatste feest van Aristos zijn? Het wordt in elk geval wel het leukste feest
van het jaar voor jong en oud. Dus je wilt het niet missen.
De uitnodiging is op 6 mei naar iedereen gemaild. Maar voor alle zekerheid
sturen we deze ook met deze nieuwsbrief mee.
Vergeet niet om je op te geven bij emmytjes@hotmail.com of ingejj@live.nl
voor 26 mei.

Aristos jeugd handbaltoernooi 26 mei 2013
Handbalvereniging Aristos organiseert net als vorig jaar weer een handbaltoernooi voor de kinderen van
groep 4. Veel van deze kinderen hebben de afgelopen weken training gekregen tijdens de gymlessen op
school en krijgen de komende weken nog training via Aristos. Dit alles wordt dan afgesloten met een toernooi op zondag 26 mei aanstaande. Dit toernooi begint ‘s morgens om 10 uur met een centrale warming-up
en eindigt rond 13.00 uur. Het zal worden gehouden op de handbalvelden bij sporthal Naestenbest.
Op diezelfde dag zal ook het schoolhandbal toernooi voor de groepen 7 en 8 worden gehouden. Dit toernooi
begint meteen na de wedstrijden van groep 4.
Mocht je nog voor 1 van de toernooien willen opgeven, dan kan dat bij Henri van Vroenhoven
(telefoonnummer 06-55182858). Deelname is gratis.

Wil je ook meespelen?
Kies dan Aristos als goed doel .

Alvast bedankt voor uw steun aan Aristos

WEDSTRIJDPROGRAMMA VELDCOMPETITIE
Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.
Het volledige programma is te vinden op de website van de afdeling (www.nhv.nl) of op de borden in de sporthal.

UITSLAGEN

Jarig in mei
2 mei Michelle v. Heeswijk
3 mei Sander Janssen
7 mei Hannie Renders
8 mei Sebastiaan Singendonk
11 mei Mark Punt
12 mei Jaap Klompers
13 mei Astrid Bergman
19 mei Rein Reurekas
20 mei Mitch v.d. Bergh
24 mei Bart Timmers
25 mei Bart Stravers
26 mei Arthur v. Bergen
28 mei Jelle de Bresser
30 mei Geert-Jan Stravers
30 mei Jan Koning

Heb je ook info voor de nieuwsbrief? Stuur je bijdrage aan Liesbet Stravers: 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.
Kijk ook eens op de website voor meer actueel nieuws,
foto s en achtergrondinformatie.

