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Van het bestuur
Is iedereen weer een beetje bijgekomen van
kamp? Naar wat ik heb gehoord en eigen
ervaringen was het weer een erg geslaagd
weekend. Uiteraard hadden we ook perfect
weer.
Na wederom een paar maanden niks meer
van BSO de Groente Tuin gehoord te hebben,
hebben wij hen te kennen gegeven niet meer
te willen samenwerken. Echter zijn wij vrij snel
na dit besluit benaderd door kinderopvang
IJsselmonde. Ook zij hebben interesse in onze
kantine als locatie. Binnenkort hebben wij een
kennismakings / oriënterend gesprek.
Ik wil alle commissies er aan herinneren dat zij
voor 12 mei hun plannen voor aankomend jaar
aan ons verzonden moeten hebben. Dan
kunnen wij ons hiermee voorbereiden op de
JAV van 13 Juni.
Tijdens de komende JAV zijn er 2
bestuursfuncties beschikbaar / kiesbaar.
Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Laat
dit iemand van het bestuur weten.
bestuur@rovureka.nl

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 B
Eureka B is een echt mannenbolwerk.
Inmiddels hebben zij nog maar 1 dame in de
gelederen. Gelukkig staat zij wel haar
mannetje. Deze dame is Mikaela. De heren in
dit team zijn Yannick, Stéphane, Luke, Dennis,
Stanley, Giljam en Mario. Onder leiding van
Kim, Olav en Arjen zijn zij eerste helft veld op
de 2e en in de zaal op een gedeelde 3e plaats
geëindigd. Op het veld gaan zij weer vol voor
de overwinning. Veel succes!

AGENDA
11 Mei

Klaverjasavond

03 Juni

Kledingparty voor de dames

13 Juni

JAV

29/30 Juni

Familiedag– Eureka Du Soleil

JARIGEN MEI
05
09
11
12
13
20
20
25

Marcel
Saskia
Jill
Ogier
Romee
Ron
Aad
Tom

26
29

José
Yannick

Kamp 2019
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