
 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage naar Tanja Baltussen: redactie@aristos-best.nl b 

 

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 

10 januari Nienke Triepels 
11 januari Sophie Luybregts 
12 januari Leonoor Boterenbrood 
16 januari Cas Reniers 
17 januari Linn Heijmans 
21 januari Isa Deurhof 
21 januari Rick Somers 
21 januari Tess Deurhof 
22 januari Wil v.d. Heuvel 
25 januari Erik v. Brederode 
25 januari Rens Huibregtse 
27 januari Ymke van Belkom 
28 januari Liz Bertrand 
31 januari Theo Janssen 
 8 februari Stan Terhoeve 
 9 februari Erwin Stobbe 
10 februari Edwin Wolters 
16 februari Tim de Kleijn 
17 februari Kevin Vissenberg 
17 februari Mariska Leemans 
18 februari Robin Koning 

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-update: weer trainen, nog geen competitie 

In de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het kabinet verteld dat de 
coronamaatregelen voor de sport worden versoepeld. 
 
We mogen weer gaan trainen. En we kunnen binnen de vereniging onderling 
wedstrijden spelen. De competitie start voorlopig nog niet. Op dinsdag 25 ja-
nuari komt het kabinet met een nieuwe persconferentie. 
 
Concreet betekent dit: 
- dat alle teams zo snel mogelijk weer beginnen met trainen. Zodra de 
afspraken met de sporthal rond zijn, hoor je van je trainer wanneer je weer in 
de sporthal wordt verwacht. 
- dat iedereen van 13 jaar en ouder in de sporthal een mondkapje moet 
dragen, behalve tijdens het sporten. 
- dat iedereen van 18 jaar of ouder bij binnenkomst een coronatoegang-
sbewijs moet kunnen laten zien (in combinatie met een identiteitsbewijs). 
- dat er geen publiek welkom is tijdens de trainingen, en dat de kantine 
gesloten is. Het voor vrijdag 21 januari geplande darttoernooi zal dan ook wor-
den verzet. 
 
De basismaatregelen blijven van belang: houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij 
klachten en laat je testen.  
 
We zien jullie graag snel weer in de zaal! 
Bestuur en trainers van Aristos 

 17 januari 2022 

Nieuwjaarsborrel + darttoernooi 

Helaas kunnen de nieuwjaarsborrel en het darttoernooi op vrijdag 21 januari niet doorgaan. Zodra er meer versoepelingen ko-
men, wordt er gekeken naar een nieuwe datum. 
 
We houden jullie uiteraard op de hoogte! 
 
 

Uitslagen 
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