
22 juni 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:  

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 

JB en HA NK Veld 

Vandaag zijn JB en HA in actie gekomen op het NK Veldhandbal. In Wervershoof werden de JB vierde en in 

Heerle de HA ook. Mooie wedstrijden gespeeld, wat gewonnen en wat verloren. Het was in elk geval een 

mooie belevenis. 

 

JC1 en JB gaan naar het NK Beachhandbal 
Komend weekend gaan de JC1 en de JB kamperen in Biddinghuizen. Daar wordt het NK Beach gespeeld. 

Meedoen is belangrijker dan winnen is het uitgangspunt. We wensen deze teams dus vooral een gezellig 

weekend maar toch ook wel veel succes. 

Algemene ledenvergadering 
 

Enkele dagen geleden heeft iedereen de uitnodiging en stukken voor de ALV 

ontvangen. Het bestuur wil deze vergadering graag zo aantrekkelijk mogelijk 

maken voor iedereen. Daarom dit jaar een nieuwe opzet. 
In het begin van de avond worden verschillende teams/mensen in het zonnetje 

gezet. Er zullen presentaties worden gehouden van het tevredenheidsonder-

zoek, de nieuwe website en het nieuwe HC-beleidsplan. En dit allemaal voor de 

pauze. We hopen daarom een grote groep belangstellende te mogen verwelko-
men. 

Dus, spelende leden en ouders van jeugdleden, tot maandag 24 juni, 20.00 uur 

in de kantine van de sporthal. 

Opzeggen lidmaatschap 

Mocht je je lidmaatschap bij Aristos willen opzeggen, doe dat dan zo snel mogelijk (voor 29 juni) door een 

briefje of mail te sturen aan het wedstrijdsecretariaat: Kopheuvel 5, wedstrijdsecretariaat@aristos-best.nl. 

Dit om contributieverplichtingen het komend seizoen te voorkomen. 

Nieuwe leeftijdsindeling 

Door de nieuwe leeftijdsindeling krijgen na de zomervakantie alle teams een andere naam. Aan de samen-

stelling van de teams zal zo weinig mogelijk veranderen. De definitieve samenstelling kunnen we pas aan 

het begin van de competitie geven. Voor trainingstijden, hou de informatie van je trainer in de gaten. 

Voor de nieuwe veldcompetitie zijn de volgende teams opgegeven: 
Meisjes/Jongens E-jeugd  –10 jaar 

Meisjes D-Jeugd  11-12 jaar  

Jongens D-jeugd       “ 

Meisjes C-jeugd  13-14 jaar  
Jongens C-jeugd       “ 

Meisjes B-jeugd  15-16 jaar  

Dames A-jeugd   17-18 jaar 

Heren A-jeugd       “ 

Jarig in juli 

 

 2 juli  Remco Brugmans 

 3 juli Pim Brouwer 

 3 juli Hans v.d. Linden 

 4 juli Anouk Lavrijsen 

 6 juli Nancy Yang 

 8 juli Lena Gerstmans 

 8 juli Marlin de Bresser 

 11 juli Robert v. Hardeveld 

 13 juli Maartje v.d. Mortel 

 16 juli Mart Heddes 

 17 juli Fenna v.d. Straeten 

 17 juli Angelique Leenen 

 17 juli Helma v.d. Meulengraaf 

 27 juli Sandra Bodrilla 

 31 juli Thies de Bruin 

Jarig in augustus 

 

 1 augustus Harm Soetens 

 5 augustus Inge Joeloemsing 

 9 augustus  Nick v.d. Heijden 

 9 augustus Karin Janssen 

 12 augustus Paula Millenaar 

 18 augustus Rosanne Vosters 

 21 augustus Kevin v. Huizen 

 22 augustus  Jochem van Essen 

 23 augustus Ruben van Gastel 

 27 augustus Ingrid Stobbe 

 30 augustus Nathalie Beekmans 
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