
 

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 

7 april Eefje Rameau 
 7 april Sammie Rameau 
 9 april Emmy van Kollenburg 
15 april Thanh-Nhi Nguyen 
18 april Harm Mateijsen 
20 april Martien v.d. Mortel 
21 april Anne Lea Boersma 
21 april Diny de Bresser 
30 april Hugo v.d. Mortel 
 5 mei Isabelle van Marrewijk 
 8 mei Sebastiaan Singendonk 
 9 mei Ruben Wolters 
12 mei Jaap Klompers 
13 mei Astrid Bergman 
14 mei Fenno Dupont 
14 mei Nadine Lokkerbol 
14 mei Willem Tielen 
16 mei Liz Purschel 

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. 

Ouder-Kind toernooi weer een succes 

Op dinsdag 12 april kon eindelijk weer eens het jaarlijkse toernooi voor de 
jongste jeugd met hun ouders worden gehouden. Maar liefst 55 deelnemers 
hadden zich opgegeven die waren verdeeld over zeven teams waarbij ieder 
team een mix was van kinderen en ouders. 
 
Rond half zeven begon de eerste van in totaal elf wedstrijden. Net als andere 
jaren leverde dat weer een spannende strijd op tussen de teams, die gecoa-
ched werden door Emmy en Fred. De wedstrijden werden gefloten door 4 
scheidsrechters uit het MJC team: Amelie, Martijn, Harm en Stan. Alle spelers 
deed fanatiek mee en ook de ouders die nog nooit gehandbald hadden wisten 
zich prima staande te houden. Bijna twee uur lang was het dan ook genieten 
van mooie goals, samenspel, verdediging en reddingen van de keepers. 
 
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die mee geholpen heeft en natuurlijk 
aan alle deelnemers. De foto’s van het toernooi zijn te vinden op de website 
van Aristos. 

 

 18 april 2022 

Gezocht: nieuwe nieuwsbriefmaker 

Omdat de huidige maker van de nieuwsbrieven aan het eind van dit seizoen de bezigheden bij Aristos aan de wilgen hangt, is 
het PR-Team op zoek naar een nieuw lid! Zie jij het zitten om elke maand een flitsende nieuwsbrief samen te stellen? Laat het 
dan even weten via nieuwsbrieven@aristos-best.nl. 
 
 

Uitslagen 

 
 

Programma 
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