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Nieuws 
Evides sponsort bidons 

Evides heeft aangegeven bidons voor Euro Stars te willen sponsoren! 

Hier zijn wij uiteraard erg blij mee en zullen Evides opnemen in ons 

sponsoroverzicht. 

 

Ken jij ook een bedrijf die wil sponsoren? Iedere vorm van 

sponsoring is welkom en wij zullen het bedrijf in het zonnetje zetten! 

Laat het ons weten 😊. 

Corona virus 

Er is vanuit het RIVM een update gegeven inzake het voorkomen 

van (verdere) verspreiding van het Coronavirus. 

Mensen die in één van de gebieden zijn geweest waar het 

coronavirus heerst en klachten hebben, wordt geadviseerd om 

thuis te blijven. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch 

contact op met de huisarts. Het gaat om mensen die recentelijk in 

China, Zuid-Korea, Iran, Singapore of Noord-Italië zijn geweest. In 

Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, 

Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, 

Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 

De aanscherping is dat het niet meer alleen een combinatie van klachten betreft (koorts in combinatie met 

luchtwegklachten zoals hoesten), maar bijvoorbeeld ook hoesten alleen. 

Wij willen u dan ook verzoeken om deze preventieve maatregel niet alleen in het belang van u of uw kind in acht te 

nemen. Voor ons is het belangrijk dat we deze reden van afwezigheid goed in beeld hebben.  

Indien u of uw kind om deze reden ziek meldt, wilt u dit dan specifiek aangeven? 

Handen schudden wordt afgeraden. Het kan zeker geen kwaad om ook thuis alvast aandacht te besteden aan deze 

extra hygiëne maatregelen. Uiteraard kan men ook desinfecterende handgel tussendoor/onderweg gebruiken. 

Wij hopen hiermee, conform RIVM-advies, jullie voldoende geadviseerd te hebben. 
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Blackout @ Euro Stars! 

Gisteren (3 maart 2020 red.) werd Euro Stars getroffen door een verdachte VERDUISTERING! 

 

Bij aankomst ging het licht niet aan in de kantine van Euro Stars, denkend aan een gesprongen stop gingen onze 

pupillen 1 coach Steve en jeugdcoördinatrice Natascha gewapend met hun slimme telefoon zaklampjes op zoek naar 

de oorzaak. Nog enigszins grappenmakend, voor de aankomst van onze voorzitter André en operational manager 

Meral, dat zij rare lichtjes door de kantine zouden zien vanaf de parkeerplaats en daar van zouden schrikken! Alsof 

ZIJ inbrekers waren! Gekscherend startten zij OPERATION PIKACHU! 

 

Na een aantal minuten arriveerden zij, helaas niet schrikkend van de zaklampjes, maar van 

de verduistering. Gezamenlijk kwamen zij al snel tot de conclusie dat dit niet met een nieuwe 

stop op te lossen was. Ok… Let’s Go! Plan van aanpak! 

 

1. Eerst iedereen snel berichten, dat er zo natuurlijk geen vergaderingen plaats konden vinden. 

2. Zoektocht naar alternatieve lichtbronnen werd gestart. 

3. Vriezers checken! Is alles nog bevroren? 

4. Noodoplossing bedenken. 

 

Onze ervaringsdeskundige, Steve, had al een plan. Hij zette alles in stroomversnelling! Voor we het wisten was hij al 

op weg naar onze buren KCC om te vragen of zij ons wilden helpen met een noodoplossing voor onze blackout!  

De zoektocht naar alternatieve lichtbronnen leverde weinig op, dus de zaklampjes op de telefoons waren hun enige 

lichtpuntjes op dat moment. De ijsjes en voedselwaren waren gelukkig nog kuist bevroren. Dit was natuurlijk een 

HELE grote aanwijzing dat dit (gelukkig) nog maar net was gebeurd. 

Onze ervaringsdeskundige kwam rennend als de FLASH met verlossend nieuws terug! KCC gaat ons uit de brand 

helpen met een tijdelijke stroomvoorziening! 

 

OPERATION PIKACHU gaat flitsend! 

 

In de tussentijd kwamen er alsnog heren aan voor de vergadering. Met een mooie take out maaltijd konden zij 

spannend in het donker dineren en overleggen, met André, opgeleukt met een romantisch lichtje uit die slimme 

telefoon. Druk bellend om te onderzoeken, hoe dit kon gebeuren ging onze operational manager Meral samen met 

de jeugdcoördinatrice Natascha, verder om alles in orde te maken voor de noodvoorziening vanaf Euro Stars. Vriezers 

samengevoegd, met schroevendraaiers en haspels gingen zij als de bliksem tekeer. 

Met de speed of light ging onze coach Steve te werk en werd er een noodverbinding gemaakt van KCC naar onze 

kantine! Yes! Al het voedselwaar is ruim op tijd veiliggesteld! 

Maar nu moeten wij nog wel verder met ons onderzoek, hoe kon dit überhaupt gebeuren? Maar de oorzaak werd 

lastig te achterhalen, in de avonduren. Na een welverdiend drankje gingen zij op huis aan. 

 

OPERATION PIKACHU! To Be Continued! 

 

Vanochtend is onze penningmeester Jerry, voorzitter André en operational manager Meral bezig geweest, om de 

toedracht verder te onderzoeken. Na heel wat telefoontjes blijkt het om een administratieve fout te gaan bij de 

stroomleverancier! Ze gaan ons zo spoedig mogelijk weer aansluiten, uiterlijk donderdag is Euro Stars weer een 

lichtdragende vereniging! 

OPERATION PIKACHU is geslaagd! CASE CLOSED! 

 

Dit is een waar gebeurd verhaal en alle personages zijn op wat stress, natte voeten en wat 

kleine verwondingen van het struikgewas na ongedeerd gebleven. 

Met speciale dank aan: 

KCC die ons als echte goede buren uit de brand hebben geholpen! 

En natuurlijk onze vrijwilligers! 

http://www.euro-stars.nl/
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Inschrijving Little League verlengd 

De inschrijving voor de Little League is verlengd! Iedereen van 10 t/m 16 jaar kan zich 

inschrijven. Honkballers en softballers, ieder in zijn eigen leeftijdsklasse. Wil je meer 

weten? Check dan de Little League site! Sla je slag en meld je aan voor 15 maart.  

 

Game Ready Baseball Camp 

Euro Stars heeft in samenwerking met Game ready een nieuwe clinic georganiseerd. Deze 

vindt plaats op 22 maart van 10 uur tot 13 uur bij Euro Stars. 

Game ready is net nieuw opgestart door een aantal, voor ons inmiddels al bekende en 

dierbare, NL team spelers. 

Wij gaan in de toekomst meerdere clinics met hen organiseren en hopen zo de jeugd steeds 

de kans te geven om van al hun idolen te leren.    

Euro Stars leden ontvangen een korting. Dus inschrijven kan bij Maurizio of Natascha.  

Let wel op! Inschrijven is niet vrijblijvend.  

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol = vol 

 

Scoorderscursus 

Op 16 maart om 19:30 uur zal Jerry een scoorderscursus geven op de club. Zit jij vaak als 

nummer 1 fan langs de kant van de lijn en zou je dit graag willen leren? Geef je dan op!  

 

Vrijwilligersavonden 

Binnenkort zullen er twee vrijwilligersavonden worden gehouden. Je kunt dan zelf 

kiezen welke avond voor jou het beste uitkomt. De avond zal gevuld worden met 

informatie over de vereniging, seizoen 2020 en extra uitleg over de wederzijdse 

verwachtingen. 

Er komen uitnodigingen aan, maar kijk alvast of je je agenda vrij kan houden op 

maandag 16 maart 20:00 uur of donderdag 19 maart 19:00 uur. 

 

Het balletje rolt 

Jullie inzet tijdens de klusdag werpt nog steeds zijn vruchten 

af. Steve en Natascha konden zich niet beheersen en hebben 

de opslagruimtes van het materiaal aangepakt. Marie heeft 

zich ontfermd over de kantine. 

Bedankt! 
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Wedstrijden 

Datum Tijd Team Wedstrijd 

Zaterdag 14 maart 10:00 AH1 Orioles – Euro Stars 

 11:00 PH2 Euro Stars – Neptunus 

 11:00 PH4 Euro Stars – Hellevoet Athletics 

 14:00 H1 Euro Stars – Quick Amersfoort 

 14:00 DS1 Twins Oosterhout – Euro Stars 

Zondag 15 maart 11:00 Rookies 1 Euro Stars – Alphians 

 13:00 DS5 Ridderkerk Rowdies – Euro Stars 

 14:00 H1 Quick Amersfoort – Euro Stars 

 14:30 H2 Schiedam – Euro Stars 

 

Evenementen 

 Opening Day 

Zaterdag 18 april 
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