
10 augustus 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. 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 

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 

Nieuw handbaljaar 
 

De vakantie zit er voor de meesten al weer op. Hopelijk heeft iedereen er van 

kunnen genieten. En lekker kunnen uitrusten om met veel enthousiasme aan 

een nieuw handbalseizoen te kunnen beginnen.  
De redactie wenst iedereen in elk geval een fijn, sportief handbaljaar toe! 

 

De competitie begint in het weekend van 24/25 augustus. Er volgt z.s.m. een 

nieuwsbrief met het wedstrijdprogramma. 

Trainingstijden veld 
 

Het kan zijn dat trainers besluiten van onderstaand rooster af te 

wijken. Hou daarom de informatie die je van hen krijgt in de gaten! 

Teamsamenstelling  

Trainings– en oefenprogramma Dames Senioren selectie 
  

Trainingen 

Maandag 12 augustus, dinsdag 13 augustus aanvang 19:00 uur bij JoeMann 

Donderdag 15 augustus zaaltraining van 19:00 tot 20:00/20:30 uur in Best 
Maandag 19 augustus, dinsdag 20 augustus aanvang 19:00 uur bij JoeMann 

Donderdag 22 augustus zaaltraining van 19:00 tot 20:00/20:30 uur in Best 

Maandag 26 augustus, dinsdag 27 augustus aanvang 19:00 uur bij JoeMann 

Donderdag 29 augustus zaaltraining van 19:00 tot 20:00/20:30 uur in Best 
 

Vanaf dinsdag 3 september in de zaal van 19:00 tot 20:30 uur in Best, waarschijnlijk volgt dan donder-

dags nog een buitentraining bij JoeMann om 19:00 uur 

  
Oefenprogramma: 

31 augustus VHC2 - Aristos 1 aanvang 19:00 uur te Valkenswaard 

  

7 september Aristos 1 - Vespo 1 aanvang 19:00 uur te Best 

    Aristos 2 - Artemis1 aanvang 20:15 uur te Best 
  

21 september Elshout 2 - Aristos 1 aanvang 19:30 uur te Drunen 

  

28 september Aristos 1 - Elshout 1 aanvang 19:00 uur te Best 
        Aristos 2 - Elshout 2 aanvang 20:15 uur te Best 

  

weekend van 5/6 oktober start van de competitie 
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