
 

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 

21 januari 2022 
Nieuwjaarsborrel + 
darttoernooi 

Verjaardagen 

19 november Jolanda Vermeulen-Nuijten 
20 november Robin van Riel 
21 november Bregje v.d. Dungen 
23 november Martijn van Brederode 
25 november Bram Achterberg 
26 november Frans Vincent 
26 november Tim van Berkel 
 1 december Lieke Stobbe 
11 december Petra Mocking 
13 december Kyra van Tol 

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. 

Corona 

Op vrijdagavond 12 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er pas-
sende maatregelen nodig zijn vanwege het oplopende aantal besmettingen. 
Voor de handbal betekent dit concreet dat trainingen en competitiewedstrijden 
vooralsnog gewoon door mogen gaan, onder de volgende voorwaarden: 
 
• Dat 18+ spelers zowel bij trainingen als bij wedstrijden een geldige 
QR-code moeten laten zien. Totdat je code gecontroleerd is, moet je in de 
gangen van de sporthal een mondkapje op. 
 
• Dat er geen publiek welkom is bij wedstrijden. Voor de jeugd geldt dat 
er bij uitwedstrijden wel een beperkt aantal rij-ouders aanwezig mag zijn. 
 
 
 
 
 

 15 november 2021 

Vriendjes-en vriendinnetjestoernooi MJF jeugd 

Op woensdagmiddag 1 december vindt er weer een handbaltoernooitje voor alle MJF- jes en vriendjes en vriendinnetjes plaats. 

Lijkt het je leuk om eens een keer te handballen met je vriendje en/of vriendinnetje en daarna met z'n allen gezellig lekkere 

pannenkoeken te gaan eten? Grijp dan nu je kans!  

 

Heb je nog een vriendje of vriendinnetje die ook graag mee wil doen (met of zonder handbalervaring)? Dan mag je die ook ge-

woon inschrijven. Het toernooitje wordt gehouden in de sporthal van het HeerbeeckcollegeHet toernooitje begint om 17.00 uur 

en we zijn om 18.00 uur klaar. Daarna gaan we de pannenkoeken eten in sporthal Naestenbest. 

Inschrijven kan uiterlijk tot en met zondag 28 november a.s. via je trainer/coach of onderstaand e-mailadres: an-

jo.van.vroenhoven@on.nl (Geef ook even door of je een vriendje of vriendinnetje meeneemt en of je/jullie mee pannenkoeken 

gaan eten.) 

Deelname is gratis. Als er nog vragen zijn dan kun je altijd even bellen met Anjo (tel. nr: 06-10249214) 

 

Hopelijk tot woensdagmiddag 1 december! 

 

 

Vriendjes-en vriendinnetjestoernooi E- en D jeugd 

Op donderdagmiddag 2 december vindt er een handbaltoernooitje voor alle D- en E jeugd en hun vriendjes en vriendinnetjes 

plaats. Lijkt het je leuk om eens een keer te handballen met je vriendje en/of vriendinnetje? Grijp dan nu je kans!  

 

Heb je nog een vriendje of vriendinnetje die ook graag mee wil doen (met of zonder handbalervaring)? Dan mag je die ook ge-

woon inschrijven. Het toernooitje wordt gehouden in sporthal Naestenbest.Het toernooitje begint om 18.00 uur en we zijn om 

19.00 uur klaar.  

Inschrijven kan uiterlijk tot en met zondag 28 november a.s. bij je trainer/coach of via onderstaand e-mailadres: an-

jo.van.vroenhoven@on.nl  

Deelname is gratis. Als er nog vragen zijn dan kun je altijd even bellen met Anjo (tel. nr: 06-10249214)  

 

Hopelijk tot donderdagmiddag 2 december! 

 

 

Programma 

 

Nieuwe voorzitter 

We zoeken nog steeds iemand die de taken van onze huidige voorzitter Frans Vincent wil overnemen. Wie heeft er zin om sa-
men met de overige bestuursleden een tijdje de leukste club van Best en verre omstreken te besturen? Natuurlijk is het huidige 
bestuur graag bereid om je persoonlijk toe te lichten wat dit precies inhoudt. 
 
Schiet ons vrijblijvend eens aan, of mail ons op bestuur@aristos-best.nl. 

Uitslagen 

 

Sponsoring 

Heb je nog sponsorpunten liggen van de PLUS? Lever deze dan nog snel in! De uiterste inleverdatum is aanstaande zaterdag 
20 november 2021. 
 
Daarnaast is de sponsorcommissie hard aan het werk om op (minder of meer) ludieke manieren geld binnen te halen voor onze 
mooie club. Ken je of ben je een potentiële sponsor, of heb je ideeën voor mooie sponsoracties? Meld die dan via sponso-
ring@aristos-best.nl. 
 
Wil je zelf een extra steentje bijdragen? Word dan lid van de Club van 50. De Club van 50 bestaat uit verschillende mensen die 
onze vereniging een warm hart toe willen dragen. Dit doen zij door eenmalig €50,00 te sponsoren. Aanmelden kan via sponso-
ring@aristos-best.nl. 
 
Je bijdrage is welkom via deze link. 
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