
 

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 

14 december Lotte de Wild 
18 december Janne van Summeren 
20 december Maik Bijsterbosch 
26 december Pierre de Swart 
28 december Evelyn Fontijn 
28 december Joop Baltussen 
29 december Justin Vollaerts 
29 december Rick Emonds 
 1 januari Dennis Scharp 
 1 januari Marnix Malmberg 
 1 januari Sandy Kuipers 
 4 januari Ad v.d. Loo 
 9 januari Mireille Vosters 

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. 

Eindejaarsboodschap 

We zijn aan het einde gekomen van wederom een onwerkelijk coronajaar. Niet 
handballen, wel handballen, wel trainen maar geen wedstrijden, wel wedstrij-
den maar geen trainingen, alleen overdag mogen sporten, niet mogen spor-
ten, volledig mogen sporten, alleen met een QR code sporten… Alle varianten 
zijn in 2021 gepasseerd. Telkens hebben jullie met grote veerkracht hierop 
gereageerd en je netjes gehouden aan de op dat moment geldende regels. Of 
dat nu ging over mondkapjes, gebrek aan publiek, 1,5 meter afstand bewaren 
of het verplicht moeten tonen van QR-codes. Heel hartelijk dank hiervoor! 
 
Tot ons grote verdriet hebben meerdere van onze leden het afgelopen jaar 
geliefden verloren aan het virus dat al twee jaar onze levens beheerst. In deze 
donkere dagen voor Kerst denken we extra aan hen, en wensen hen alle 
moed en kracht toe om met dit verdriet te leren leven. 
 
Voor 2022 hopen we jullie weer vaker op en rond de velden te mogen zien. 
Maar bovenal wensen we iedereen warme Kerstdagen, en een heel gezond, 
gelukkig, en zo sportief mogelijk nieuw jaar. 
 
Anjo, Erwin, Frans, Henri, Sonja 
 
 

 16 december 2021 

Save the date: 21 januari Nieuwjaarsborrel en darttoernooi 

Reserveer deze datum onder voorbehoud in je agenda. We broeden ondertussen al op gezellige alternatieven, mocht deze 

activiteit in verband met de dan geldende coronamaatregelen in de nu geplande vorm niet door kunnen gaan. 

 

Dringend nieuwe voorzitter gezocht 

Frans Vincent heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen stoppen als voorzitter. Wie heeft er zin om samen met de overige 
bestuursleden een tijdje Aristos te leiden? Dit kan zo veel of zo weinig tijd kosten als je zelf wilt en beschikbaar bent. Natuurlijk 
is het huidige bestuur graag bereid om je persoonlijk toe te lichten wat dit precies inhoudt. 
 
 

Mooie opbrengst PLUS sponsorpuntenactie 

De afgelopen maanden hebben Aristos-leden, vrienden en bekenden als een malle sponsorpunten verzameld van de PLUS. 
Tientallen keukens hebben wekenlang onder de grijze glitterstof gezeten van het krassen, en hele stapels codes zijn er inge-
voerd op de speciale PLUS-actiesite. En niet voor niets: op vrijdag 26 november mocht Bart Stravers als voorzitter van de 
sponsorcommissie een cheque ter waarde van het mooie bedrag van 897 euro ophalen bij PLUS Erwin Kenter. 
 
Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat! 
 
 

 
 

GROTE CLUBACTIE 2021 

De verkooptermijn voor loten voor de Grote Clubactie is ten einde. 
 
Onze jeugdleden van de MJF tot en met de C-jeugd hebben dit jaar weer erg hun best gedaan om voor Aristos de loten te ver-
kopen en zo extra geld voor de verenigingskas te verdienen. Van elk verkocht lot van € 3 mag de vereniging € 2,40 zelf houden 
voor in de verenigingskas. De verkoop van de loten was ook dit jaar een succes. Er zijntotaal 467loten  verkocht (vorig jaar 443 
stuks). Wij kunnen dus trots zijn op onze jeugd die hiervoor hebben gezorgd. Er zijn zelfs 9 jeugdleden diemeer dan 20 loten 
hebben verkocht waarvan Tim van Berkel, Liz Bertrand en Liz Purschel maar liefst meer dan 40 loten te hebben verkocht. 
Super gedaan allemaal. 
 
Het bestuur wil hierbij de verkopers en kopers van de loten hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage. Veel succes allemaal 
met de trekking, misschien valt ereen prijs op het door jou verkocht of gekocht lot(en). 
 
Let op: de trekking van de Grote Clubactie vondplaats op woensdag 8 december j.l. 
Vanaf 9 december staat de trekking gepubliceerd op https://clubactie.nl/prijzen 
 
Op de site https://lotchecker.clubactie.nl/ kan je snel zien of er een prijs op jouw lot is gevallen. Succes! 

Nieuwe statiegeldactie voor Aristos 

In de eerste vier weken van 2022 is Aristos aan de beurt voor de statiegeldactie van PLUS Erwin Kenter. Dus spaar al je Kerst- 
en Oud&Nieuwfeestflessen op, breng die in januari naar PLUS Erwin Kenter, en druk op de knop doneer! 
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