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Van het bestuur
Im memoriam
Gisteren ontving ik het nare bericht dat
Hendrika Stoop-Esselbrugge, bij ons allen
beter bekend als Henny van achter de bar in
de Beverbol en sinds kort ook lid van de
Samen-Fitters van Eureka, dinsdagavond is
komen te overlijden. De crematieplechtigheid
is deze zaterdag 6 april om 12.30 uur in het
crematorium Rotterdam, Maeterlinckweg 101
te Rotterdam-Zuid. Wij wensen haar familie
alle sterkte toe komende periode.
13 juni vindt de JAV plaats. Wij vragen alle
leden hier bij aanwezig te zijn. Er zullen 2
plekken in het bestuur (her)kiesbaar zijn. Ook
zal er gestemd worden over eventuele
verhoging van de contributie. Stemgerechtigd
zijn alle leden die voor 1 oktober 2018 de
leeftijd van 15 jaar bereikt hebben. Tevens
zullen wij de jaarplannen van de commissies
bespreken.
Wij willen alle leden vragen om bij het
afsluiten van de kantine zijn/haar naam op de
afsluitlijst die op de deur hangt te zetten.
Mochten wij vragen hebben over de afsluiting
van de kantine, kunnen wij sneller zien bij wie
wij moeten zijn.
Heb jij zelf ideeën over hoe wij met z’n alle de
zichtbaarheid van onze club kunnen
vergroten, of wil je hierbij helpen, laat jezelf
horen! Neem contact op met
bestuur@roveureka.nl. Wij horen jullie graag!

Van de Activiteitencommissie
Als het goed is heeft iedereen 29 juni’19 al
genoteerd
om het seizoen samen met ons af te sluiten
om deel te nemen aan de familiedag.
Echter…………………………………………………………………………………
…………..
Na de familiedag is
het voor de leden vanaf de D t/m de Senioren
en voor de niet- spelende leden mogelijk een
overnachting te boeken op camping Eureka du
Soleil aan de Koninginneweg 83, te Rotterdam
IJsselmonde.
Een overnachting op camping Eureka du
Soleil kost € 7,50 p.p.p.n. Deze prijs is
inclusief standplaats voor de tent (de tent dient
u zelf mee te nemen), avondeten op 29
juni’19, een activiteitenprogramma op 29
juni’19 en een ontbijt op 30 juni’19 (verzorgd
door de plaatselijke Boulanger).
Let op! Voor de D en de C ploeg is de
overnachting onder begeleiding van de
coaches, of onder begeleiding van vervangers
die de coaches zelf dienen te regelen.
Aanmelden kan tot 1 juni’19, via
mkluwen@hotmail.com .
Bij het aanmelden willen wij van u weten voor
hoeveel personen de tent geschikt is en voor
hoeveel personen u de overnachting boekt (dit
kunnen nooit meer personen zijn dan in de
tent kunnen slapen).
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn
beperkt!
Tot 29 juni’19!
Het animatieteam van camping Eureka du
Soleil.
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Team van de maand – Eureka 3
Eureka 3 is kampioen! Ze hebben deze
zaalcompetitie maar 1 wedstrijd verloren en
zijn daarom terecht bovenaan geëindigd.
Het team bestaat uit de dames Marie-Jose,
Michelle, Evelien en Alexandra, Leilani en
Irene die regelmatig inviel. De heren uit dit
team zijn Bram, Wesley v O, Aad Daniël en de
geblesseerde Marcel. Leuk feitje: Aad heeft dit
seizoen zijn persoonlijk record verbroken door
maar liefst 11x in een wedstrijd te scoren.
Eureka 3 en alle invallers, gefeliciteerd!

AGENDA
6 April

Kamp-Crea-Avond

19-22 April

Paaskamp 2019

11 Mei

Klaverjasavond

13 Juni

JAV

29/30 Juni

Familiedag– Eureka Du Soleil
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Shaya
Ruben
Arjan
Gerard
Ed
Jenna
Noach
Brigitte
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