
 

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 

3 juli  
Vriendjes en vriendinnetjes-
toernooi 
 
11 juli 
Wedstrijden C en B jeugd 
 
28 september  
Algemene Ledenvergade-
ring 

Verjaardagen 

15 juni Kim Hendrikx 
15 juni Tanja Baltussen 
16 juni Babette v. Brederode 
17 juni Hendri v.d. Mortel 
20 juni Ab v. Dooremolen 
20 juni Kitty van den Nieuwenhuisen 
27 juni Toine Singendonk 
29 juni Mano van Kleef 
 7 juli Gerard Da Deppo 
 8 juli Marlin de Bresser 
12 juli Amy Hendrikx 
13 juli Maartje v.d. Mortel - v.d.Ven 
15 juli Dayenne Vincent 
17 juli Angelique Leenen 
17 juli Helma v.d. Meulengraaf 
24 juli Tijs Appeldoorn 
27 juli Sandra Bodrilla 

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. 

Bericht van het bestuur 

Beste mensen, 
 
De zomer staat voor de deur, en langzaam maar zeker gaat ook de sportwe-
reld gelukkig weer open. In deze nieuwsbrief kunnen we dan ook wat mooie 
en gezellige activiteiten aankondigen om dit rare coronahandbaljaar alsnog 
met zijn allen handballend af te sluiten. 
 
We hopen jullie daar allemaal in goede gezondheid te treffen! 
 
Anjo, Erwin, Frans, Henri en Sonja 
 
 

 15 juni 2021 

Familietoernooi en afsluitende barbecue 

Nadat we elkaar een jaar lang veel te weinig hebben kunnen zien op en rond de sportvelden, willen we dit seizoen alsnog ge-

zamenlijk afsluiten op zondag 18 juli met een familietoernooi met aansluitende barbecue.  

 

Voor het toernooi mogen alle leden van Aristos met familie, vrienden, kennissen en andere bekenden een team vormen en strij-

den om de eeuwige roem. Het toernooi vindt plaats in sporthal Naestenbest van 11.00 tot 14.00 uur. 

Je kunt je hiervoor tot 1 juli 2021aanmelden via een mailtje aan Henri van Vroenhoven: vroentje101@hotmail.com. In de mail 

graag je teamnaam aangeven, plus de namen en leeftijden van de teamleden. 

 

Na afloop is er een barbecue voor de hele vereniging. Natuurlijk zijn ook niet-leden die mee hebben gedaan met het familie-

toernooi van harte welkom. Datzelfde geldt voor Aristos-leden die juist niet mee kunnen of willen doen met het familietoernooi, 

maar wel graag willen komen barbecueën. Kosten voor deelname aan de barbecue zijn € 7.50 per persoon, ter plekke te vol-

doen.  

 

Opgeven per mail voor 5 juli 2021 via secretaris@aristos-best.nl.  

Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi 

Op zaterdagochtend 3 juli organiseren we voor de D-, E- en F-teams een gezellig vriendjes- en vriendinnetjestoernooi. Dit toer-

nooi houden we van 10.00 tot 12.00 uur in sporthal Naestenbest. Trommel je schoolvriendjes en -vriendinnetjes, buurjongens 

en -meisjes, neefjes en nichtjes op voor een paar leuke wedstrijdjes tegen je clubgenoten! 

 

Aanmelden kan via je eigen trainer voor donderdag 1 juli 2021. 

 

 

Vriendschappelijke wedstrijden voor C- en B-jeugd 

Op zondag 11 juli hebben we van 11.30 tot 15.00 uur de zaal gehuurd in de sporthal voor een aantal vriendschappelijke wed-

strijden van de C- en B-jeugd. Meer informatie over hoe laat je speelt en tegen welk team krijg je van je trainer. 

 

 

 

 

Opening sportcafé en inleveren PET-flesjes 

Sinds 5 juni is de kantine van de sporthal Naestenbest, Sportcafé Best, weer geopend. Er mogen 4 personen aan een tafel zit-

ten en aan de bar mag niet gezeten worden. Wil je gegarandeerd zijn van een plekje, reserveer dan even van tevoren via social 

media, mail of een telefoontje, of aan de deur bij openingstijden. Op de Facebookpagina van Sportcafé Best zijn de aangepaste 

openingstijden te vinden. 

 

Sinds 1 juni wordt er statiegeld geheven op de petflesjes die de kantine verkoopt. Als je je flesje inlevert bij de bar, krijg je dit 

statiegeld weer retour. Je kunt er echter ook voor kiezen om dat statiegeld aan Aristos te doneren. Voor de ingang staan drie 

speciale containers, waarvan de middelste bestemd is voor Aristos. 

ALV 

Onze jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 28 september 
om 20.30 uur in de kantine van sporthal Naestenbest. 
 
 

Uitslagen 

 

Uitslagen 
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