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Van het bestuur

Oud & Nieuw

De kerst zit er alweer op en oud & nieuw komt
er aan. Alle ploegen hebben nu lekker even
vakantie. In de Topsporthal bij de Kuip vind nu
de Korfbalchallenge plaats. Een jaarlijks
terugkerend evenement waarin de beste
ploegen uit Nederland met elkaar en
internationale ploegen de strijd aan gaan. Als
je de tijd hebt zeker gaan kijken.

Dit jaar kun je oud en nieuw vieren bij Eureka.
Hier vind je meer informatie over op de
website of op onze facebookpagina.

Voor aankomend seizoen zijn er al weer leuke
activiteiten gepland. Zo is er 11 Januari een
Klaverjasavond en 8 Februari een Beachparty
voor jong en oud. Maar eerst is er ook nog oud
& nieuw te vieren bij Eureka.
Ook kan je je weer inschrijven voor het
Paaskamp. Stuur een mail naar
kamp@roveureka.nl
Ik wens een ieder een fijne Oudjaarsavond en
kijk uit voor de vingers, deze heb je hard nodig
met her Korfballen, Darten, Klaverjassen enz.
enz.

www.roveureka.nl

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!

Nieuwe leden
We heten Isabella, Elisa en hun ouders
welkom bij onze vereniging. Veel plezier bij de
Kangoeroes!
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AGENDA
27-30.12

Korfbalchallenge

31.12

Oud & Nieuw

11.01

Klaverjassen

16.01

Bestuursvergadering

08.02

Beachparty

10-13.04

Paaskamp

21.05

Schutterstoernooi

JARIGEN JANUARI

Door mee te spelen met de vriendenloterij kun
je ook de vereniging steunen! Stel ROV
Eureka in als doel en maak zelf kans op mooie
prijzen. Ik speel al mee, en jullie? Meer info op
www.vriendenloterij.nl
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Sandra
Gabrielle
Juan
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Mario
Gerda
Elles
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Imani
Grace
Nikki
Mirian
Lianne
Dirk
Evelien
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