
28 mei 2013 

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. 

Agenda:  

Zo. 2 juni:  
Slotactiviteit 

 

Za 8 juni/zo 9 juni: 
BeachHandbaltoernooi 

 

Ma. 24 juni:  
Jaarvergadering 

 
Vr. 28 juni: Kader BBQ 

 

Zo. 8 september: 
Outdoor-activiteit 

 
13-15 september: 

Jeugdkamp: 

 

 

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 

Aristos slotfeest 
 

Beste deelnemers van het slotfeest, 

  

Het is bijna zover... HET JAARLIJKSE SLOTFEEST!!! 
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen willen we aan iedereen vragen om op tijd naar de kantine te 

komen. Dus zorgt dat je om 14.00 uur in de kantine bent en dat je natuurlijk een fiets bij je hebt.  

Heb je je nog niet opgegeven? Geen probleem. Stuur nog snel een mailtje naar: emmytjes@hotmail.com of 

ingejj@live.nl  
Als je via facebook hebt gemeld dat je meedoet, bevestig dit dan nog even via mail en zet er dan bij of je 

wel/niet friet en snacks wilt eten voor 6 euro p.p. (kinderen <10 jaar 3 euro). 

 

Tot dan! 
  

Groetjes, Emmy en Inge 

Nog meer om in je agenda te noteren: 

 

Maandag 24 juni: jaarvergadering. We komen er niet onderuit, maar zullen het wel sneller en interessanter 

maken! We hebben dan ook echt NIEUWS te melden. Enkele onderwerpen zullen speciaal uitgelicht gaan 
worden. Daarom zeker komen! We hopen ook meer ouders van jeugdleden te mogen verwelkomen. Meer 

informatie volgt. 

 

Vrijdag 28 juni: Alle vrijwilligers hebben de uitnodiging voor de barbecue inmiddels ontvangen. Vergeet niet 

om je op tijd aan te melden via henri.van.vroenhoven@on.nl. 
 

Zondag 8 september: Er worden al voorbereidingen getroffen voor weer een spectaculair-leuke outdoor-

activiteit. Meer info volgt z.s.m., maar hou de datum vrij want je wilt het echt niet missen! 

Kampioenen veldseizoen 2012-2013 
 

Het seizoen zit er bijna op. Nog één speelweekend te gaan.  

Ook in de veldcompetitie hebben we weer een aantal kampioensteams!  

De JC2 zijn afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet vanwege hun kampioenschap. 
De JB en HA zijn zonder te hoeven spelen inmiddels ook kampioen geworden.  

Jongens/mannen: allemaal gefeliciteerd! 

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt waren er nog geen verslagen/foto’s 

- dat houden jullie te goed.  
 

In het zaalseizoen waren de HS1 en JC1 kampioen geworden. We hebben dus wel 

een heel erg succesvolle heren/jongens lichting momenteel. De MB hebben geluk-

kig de eer van de meisjes gered in de zaalcompetitie. Daar ligt een mooie uitda-
ging voor de dames/meisjes voor volgend jaar.  

Jarig in juni 

 

 1 juni  Martijn Ambaum 

 1 juni  Jesse de Bruin 

 2 juni  Jort van  Gestel 

 3 juni  Daniel Da Deppo 

 6 juni  Sven Meyer 

 7 juni  Carly Vosters 

10 juni  Marlène Lemmens 

12 juni  Tobias v.d.  Dungen 

13 juni  Lisa Vogels 

14 juni  Tim v. Es 

15 juni  Tanja Baltussen 

16 juni  Babette v. Brederode 

19 juni  Anouk de Bresser 

20 juni  Ab v. Dooremolen 

23 juni  Carien Scheepens 

23 juni  Piet Bouwhuis 

27 juni  Toine Singendonk 

29 juni  Claudia v. Kuijk 

30 juni  Daphne de Rooij 

Jeugdkamp 
 

Vrijdag 13 t/m zondag 15 september: De organisatie voor het jeugdkamp is in volle gang. Het toernooi is 

bedoeld voor de C- t/m A-jeugd. Als je je nog niet hebt aangemeld, snel doen dan. Vergeet ook niet om op 

tijd de kampbijdrage over te maken. Meer informatie bij Henri van Vroenhoven.  
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