
Beste Hunzeleden,

In deze Loodsflits:
- een oproep om je van je beste kant te laten zien op het Benefietfeest 

voor Neptunus en Kika-koningsdag
- informatie over andere KiKaRoW-activiteiten

Benefietfeest Roeivereniging Neptunus
Wanneer? vrijdag 12 april, vanaf 20.30 uur
Wat? Een feest ter sponsoring van Roeivereniging Neptunus
Aanmelden? klik hier voor het aanmeldformulier

Neptunus is door brand afgelopen winter hun botenhuis kwijtgeraakt. Met alles 
erin. Met hulp van de gemeente en andere roeiverenigingen staat er weer een 
tijdelijk botenhuis. Kom naar dit feest met ‘levendige muziek’. Doe een bijdrage 
namens de Groninger roeiverenigingen. Je mag de hele avond feesten, of een 
uurtje, whatever! Het wordt vast gezellig en het is sowieso leuk ook (weer) eens 
op een studenten roeivereniging rond te kijken. Je bent van harte welkom!

Kika-koningsdag
Wanneer? vrijdag 26 april en zaterdag 27 april
Wat? Om €500.000,– bijeen te brengen voor de LATER-poli (link) van 

het Prinses Máxima Centrum roeit roeiend Nederland in het 
voorjaar/zomer van 2019 het KiKaRoW Rondje NL.

Aanmelden? (voor alle leeftijden) via senioren@hunze.nl, of door het 
inschrijfformulier op het prikbord te gebruiken. Je kunt je ook 
opgeven bij Mariken Stegman, Ollie Becker, Ruud Rutten, 
Linda Dekker of Betty Goedewaagen.

De eerste sponsoractie van de Hunze voor Kikarow is Kika-Koningsdag. 
Hiervoor hebben we nodig:

- Goed verkoopbare tweedehands spullen;
- Taartenbakkers;
- Opbouwers en afbouwers;
- Spandoekschilders;
- Wedstrijdleiders;
- Ergometerende roeiers die een clinic willen geven;
- Deelnemers aan de wedstrijd;
- Leden die met flyers de mensen binnenhalen;
- Kraamverkopers.

Doe mee, het levert geheid een mooi sponsorbedrag op voor KiKaRoW, een leuke
dag en positieve PR voor De Hunze. Misschien trekken we nieuwe leden aan!

mailto:senioren@hunze.nl
https://nlroei.nl/voorzitter-neptunus-het-is-extra-wrang-dat-de-brand-is-aangestoken/
https://kikarow.nl/kikarow/de-later-studie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV-J7cTUAKYpy48poI4zaR-z8kdFP-zmLB9Fen8fpbgPM4cg/viewform


Hierna lees je meer over de plannen.

Verkoop tweedehandsspullen
Op Koningsdag is de Praediniussingel één van de drukst bezochte straten. Daar 
willen we gebruik van maken met een KiKaKraam. Het plan is om hier van alles en 
nog wat te verkopen. De hele opbrengst wordt in de KiKaRoW-pot gestopt. Dus 
heb jij nog een prachtig servies waar je van af wilt, kun je ontzettend lekkere 
taarten bakken, ben je goed in schilderen en/of ben je een enthousiaste verkoper 
die een paar uurtjes achter de kraam wil staan? Ook worden mensen gezocht die 
willen helpen met het op- en afbouwen.

Ergometerclinics en -wedstrijd
Naast de kraam willen we ook graag een echte roei-activiteit aanbieden aan het 
koningsdagpubliek. Daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om 
een of meer korte ergometerlessen te verzorgen tijdens Koningsdag. Het zou 
mooi zijn als we ieder halfuur een les van een minuut of tien aan kunnen bieden! 
En ook hier geldt: de opbrengst gaat volledig naar KiKaRoW. Met een heuse 
ergometerwedstrijd, waar bezoekers hun krachten kunnen meten. Met 
interessante prijzen.

Sociëteit:
Er zullen oranje KiKaRoW tompouces worden geserveerd, met koffie, thee en/ of 
een andere versnapering.

Globaal programma:
26 april, avond: inbrengen tweedehandsspullen 

(info & overleg: societeit@hunze.nl)

27 april,  8.00: opbouw
 9.00: start activiteiten
14:00: afbouwen en opruimen

Per mail en op de poster volgt meer informatie over het programma. De poster zal 
door Berber worden gemaakt.

Andere KiKaRoW-activiteiten
za 11 en zo 12 mei: KikaConcept-ergo-estafette Hunze
vr 7 juni: Kika-Kumpulan, Indische sponsorrijsttafel
zo 9 juni (middag): KiKaRoW-boten bij De Hunze, met receptie
za 15 juni: Tocht van de KiKaRoW boot "the Vin" naar Dokkum met 

begeleiding van roeiboten van De Hunze tot Zoutkamp. 

Zie de website van de Hunze voor meer informatie: onze bijdrage aan KiKaRoW.

https://www.hunze.nl/nieuwsbericht/de-hunze-in-actie-voor-kikarow/
mailto:societeit@hunze.nl

