
 

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 

 8 mei Sebastiaan Singendonk 
 9 mei Ruben Wolters 
12 mei Jaap Klompers 
13 mei Astrid Bergman 
14 mei Fenno Dupont 
15 mei Ivana Konings 
16 mei Liz Purschel 
17 mei Julia van Diesen 
17 mei Rens Appeldoorn 
24 mei Mika Onink 
25 mei Bart Stravers 
26 mei Arthur v. Bergen 
29 mei Sjors van Riel 
 1 juni Jesse de Bruin 
 1 juni Martijn Ambaum 
 3 juni Daniel Da Deppo 
 5 juni Amee Bruijns 
 6 juni Filip Szczygiel 

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, 
 
Wij zijn blij dat het merendeel van onze teams alweer een aantal weken lekker 
buiten aan het ballen is. Hoewel het niet zo voelt omdat we veel te weinig heb-
ben kunnen handballen, naderen we alweer het einde van het seizoen. Graag 
delen we in deze nieuwsbrief een aantal korte nieuwtjes met jullie. 
 
Zodra de hele situatie rondom corona het toelaat, nodigen we iedereen van 
harte uit om elkaar weer eens te ontmoeten tijdens een gezamenlijke jaaraf-
sluiting. We komen er zo snel mogelijk op terug waar en wanneer dit zal zijn. 
De ALV verschuiven we waarschijnlijk naar september, in de hoop dat we dan 
wel weer met meerdere mensen in de kantine mogen verblijven. 
Blijf in beweging, en blijf gezond! 
 
Anjo, Erwin, Frans, Henri en Sonja 
 
PS. De Aristos website vond dit rare jaar een mooi moment om er de brui aan 
te geven… achter de schermen wordt hard aan een oplossing gewerkt. Mocht 
je informatie nodig hebben die je normaal van de website zou halen, aarzel 
dan niet, en mail ons even via bestuur@aristos-best.nl. 

 7 mei 2021 

Nieuwe voorzitter gezocht 

Na vier jaar als voorzitter aan het roer van onze mooie vereniging te hebben gestaan, heeft Frans Vincent aangegeven graag 

het stokje te willen doorgeven. Wie heeft er zin om samen met de overige leden een tijdje de leukste club van Best en verreom-

strekente besturen? Natuurlijk is het hele huidige bestuur graag bereid om je persoonlijk toe te lichten wat dit precies inhoudt. 

Dus mocht je denken: ‘Dat is precies iets voor mij’, of ‘Daar moeten ze echt hupseflups eens voor vragen’, dan horen wij het 

graag! 

 

 

 

Corona en Alternatieve Competitie 

Gezien de huidig geldende coronamaatregelen voor de sport heeft het NHV besloten om de start van de Alternatieve Competi-

tie uit te stellen tot het weekend van 29 en 30 mei. Het is de bedoeling om vanaf dat moment een halve competitie af te ronden 

met de teams die zich daarvoor hebben opgegeven. Het NHV verwacht medio mei meer uitsluitsel te kunnen geven over de 

doorgang van wedstrijden vanaf deze nieuwe startdatum. 

 

Ondanks de huidige maatregelen kunnen we met onze leden tot en met 26 jaar gelukkig nog wel blijven trainen op de buiten-

sportvelden. Daarnaast proberen we waar mogelijk en gewenst tussen teams van onze eigen vereniging wedstrijden te organi-

seren. Helaas blijft de sporthal voorlopig voor ons nog gesloten. 

 

 

Lidmaatschap volgend seizoen 

We hopen natuurlijk dat iedereen weer staat te popelen om volgend jaar weer een zo normaal mogelijk seizoen te kunnen 

handballen. Mocht je alsnog je lidmaatschap willen opzeggen, dan herinneren we je er bij deze even aan dat je dit voor 1 juni 

schriftelijk moet aangeven bij Paula Millenaar, Kopheuvel 5 te Best, of per mail aan wedstrijdsecretariaat@aristos-best.nl. 
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