
 

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.  

Agenda 

 

Verjaardagen 

1 december Lieke Stobbe 
11 december Petra Mocking 
13 december Kyra van Tol 
14 december Lotte de Wild 
18 december Janne van Summeren 
20 december Maik Bijsterbosch 
26 december Pierre de Swart 
28 december Evelyn Fontijn 
28 december Joop Baltussen 
29 december Justin Vollaerts 
29 december Rick Emonds 

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. 

GROTE CLUBACTIE 2020 

De verkooptermijn voor loten voor de Grote Clubactie is ten einde. Onze 

jeugdleden van de MJF tot en met de C-jeugd hebben dit jaar weer erg hun 

best gedaan om voor Aristos de loten te verkopen en zo extra geld voor de 

verenigingskas te verdienen. Van elk verkocht lot van € 3 mag de vereniging 

€ 2,40 zelf houden voor in de verenigingskas.  

De verkoop van de loten was ook dit jaar een succes. Er zijn totaal 443 loten-

verkocht (vorig jaar 402 stuks). Wij kunnen dus trots zijn op onze jeugd die 

hiervoor hebben gezorgd. Er zijn zelfs zeven jeugdleden die meer dan 20 lo-

ten hebben verkocht waarvan Anne Lea Boersma de kroon spande door maar 

liefst 50 loten te verkopen. Super gedaan allemaal! 

Het bestuur wil hierbij de verkopers en kopers van de loten hartelijk bedanken 

voor hun inzet en bijdrage. Veel succes allemaal met de trekking, misschien 

valt er een prijs op het door jouverkocht of gekocht lot(en). 

Let op: de trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op donderdag 10 de-

cember a.s. 

Op 15 december wordt de trekking gepubliceerd op https://clubactie.nl/prijzen 

 6 december 2020 

Verrassing voor F-jeugd 

Op woensdag 2 december jl. waren de kinderen heel fanatiek begonnen met hun training. Het was een feest want ze gingen 

eerst lekker apenkooien. Klimmen over banken, springen op de trampoline en zwieren aan een rekstok. De kinderen waren 

goed en wel bezig en toen kwam er een grote verrassing voor de kinderen en voor de trainsters. 

 

Er waren namelijk 2 Pieten verdwaald in het Heerbeeck en deze kwamen zomaar uit het niets met de kinderen mee klimmen 

en daarna mee handballen. Ik denk dat de Pieten handbal hadden geoefend want ze deden heel leuk mee. En gelukkig hadden 

de Pieten ook nog een lekkere snoepzak meegenomen. Wat een geluk voor de kinderen! 

 

De organisatie. 
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