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Van het bestuur

Halloween

Voor velen een zege, we zijn weer begonnen
in de zaal. Althans, de eerste trainingen. De
competitie laat nog heel even op zich
wachten. Het najaars-veldseizoen hebben de
A en het 3e als kampioen afgesloten,
gefeliciteerd!

In November worden er diverse Halloween
activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Kijk voor meer informatie op de website of op
onze facebookpagina en vergeet je niet op tijd
in te schrijven!

Het bestuur heeft bepaald dat het terrein van
Rov Eureka volledig rookvrij wordt, lees
hieronder waarom.

Rookvrije vereniging
Een sportvereniging is een belangrijke
omgeving in het leven van een kind. Buiten
wordt nog vaak in het zicht van kinderen
gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet
roken. Een rookvrij sporterrein geeft kinderen
het goede voorbeeld, beschermt kinderen
tegen de verleiding te gaan roken en voorkomt
het schadelijke meeroken.
Een rookvrije sportvereniging draagt bij aan
een rookvrije generatie.

www.roveureka.nl

Oud & Nieuw
Dit jaar kun je oud en nieuw vieren bij Eureka.
Hier vind je meer informatie over op de
website of op onze facebookpagina.
www.roveureka.nl

Nieuwe leden
We hebben weer nieuwe leden! We heten
Noëmi, Eliza en hun ouders welkom bij onze
gezellige vereniging.

Om hieraan bij te dragen heeft het bestuur
besloten om ook het terrein van Rov Eureka
rookvrij te maken. Per 1 maart 2020 zal dit
ingaan. Wij gaan er vanuit dat iedereen dit
respecteert.
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Bakken voor de club
Tijdens het laatste Eureka-Café ontstond het
idee om met thuisdagen een soort bakesale te
houden in de fakkel. Hierbij zijn wij op zoek
naar ouders die het leuk vinden om op vrijdag
of zaterdagochtend vroeg cupcakes, taart of
iets anders te bakken wat makkelijk te
verkopen is in de fakkel, tussen de wedstrijden
door. Hiermee hopen we ook tijdens het
zaalseizoen wat extra opbrengsten te
genereren. Lijkt je dit leuk? Laat iemand van
het bestuur dit dan weten. Mail naar
bestuur@roveureka.nl of spreek ons aan.

AGENDA
11.11

Bestuursvergadering

16.11

Oefenwedstrijden

16.11

Piraten Ahoy

16.11

Het Eureka Mystery

16.11

Escape Room: Try or Die

16.12

Bestuursvergadering

09.01

Eureka Café

Sponsorkliks
Wist jij dat je Eureka kan helpen met geld
verdienen wanneer jij een online bestelling
doet?
Wanneer jij een aankoop doet bij een webshop
via SponsorKliks (kijk op de site voor de link),
gaat er een percentage van dit bedrag naar
Eureka. Er zijn heel veel webshops verbonden,
een paar voorbeelden zijn Coolblue, Bol.com
en ThuisBezorgd.
Dit is een makkelijke manier om geld in het
laatje te brengen, dus doe je volgende
bestellingen via de SponsorKliks website of
app!

JARIGEN NOVEMBER
02.11
03.11
04.11
06.11
11.11
14.11

Bram
Milan
Sander
Derell
Annelie
Youri

14.11
18.11
19.11
23.11
24.11
30.11

Gerrit
Dane
Tamara
Giljam
Henk
Alexandra
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