
 

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 

22 september Berry van Belkom 
22 september Marc Peels 
23 september Bert Dahmen 
24 september Dionne de Goederen 
26 september Pien van den Nieuwenhuisen 
29 september Rick v. Gerwen 
30 september Koen Stobbe 
 1 oktober Bart Ambaum 
 2 oktober Frank Purschel 
 4 oktober Amy Roovers 
 7 oktober Ursula Kroesen 
13 oktober Erik v. Happen 
13 oktober Rens van Haaren 
16 oktober Eva Faessen 
17 oktober Anjo v. Vroenhoven 
18 oktober Pepijn Herfst 
19 oktober Sophie Janssen 
20 oktober Henri v. Vroenhoven 
22 oktober Femke Boesten 
24 oktober Janneke Bekkers 

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. 

Coronaregels NHV 

Dit weekend begint de binnencompetitie, dit jaar uiteraard met meer regeltjes 

dan normaal in verband met corona.  

 

Het wordt door het NHV benadrukt dat we ons allemaal aan de regels moeten 

blijven houden, zodat de kans op besmettingen zo klein mogelijk blijft. Ieder-

een wil natuurlijk blijven sporten en dat we deze competitie succesvol af kun-

nen ronden.  

 

Hou daarom voldoende afstand, maak gebruik van het ontsmettingsmiddel bij 

het binnenkomen van de sporthal, schud geen handen, en was je handen 

regelmatig. Uiteraard blijf je thuis wanneer je symptomen hebt. Voor trainers 

en coaches is het handig om wedstrijdbesprekingen niet in de kleedkamer te 

houden, maar daar waar mogelijk in de zaal. 

 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor het gedrag van onze spelende 

leden en supporters, dus ook publiek zal zich aan de regels moeten blijven 

houden. Spreek elkaar erop aan wanneer de regels niet in acht worden geno-

men. 

 

Het coronaprotocol van het NHV kun je hier nog een keer doorlezen. Voor 

veelgestelde vragen omtrent sporten in tijden van corona, klik je hier. 
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Programma  
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