
Beste Hunzeleden,

In deze Loodsflits:

- een bericht van de voorzitter naar aanleiding van de jaarwisseling
- aankondiging opruimactie kleedkamers
- yogalessen
- bodyfit
- aankondiging omslacursus
- stand van zaken kluisjes

Bericht van de voorzitter
Het nieuwe jaar 2020 is aangebroken, maar het is onvermijdelijk om terug te 
kijken naar het jaar 2019, dat voor De Hunze een bijzonder jaar was. Natuurlijk 
door de geweldige roeiprestaties van vooral onze jeugd, met als hoogtepunt het 
winnen van de verenigingsbeker bij de ARB-wedstrijden op de Bosbaan, maar ook
door een goed roeijaar voor alle leden, met veel goedbezette toertochten; ook de
succesvolle instructieperiodes horen daarbij, met veel enthousiaste nieuwe leden 
als gevolg, en niet te vergeten de goede sfeer en gezelligheid, tot grote hoogten 
opgestuwd door onze societeitscommissaris en haar team SOEPers. 

Maar het meest wezenlijke gebeuren in 2019 was toch wel de verbouwing/ 
renovatie, waar op 14 januari mee werd gestart, nadat we in december 2018 al 26 
boten tijdelijk elders hadden ondergebracht om het achterste loodsdeel vrij te 
maken voor de eerste fase.

Vanaf april kwam de verbouw binnen op gang en moesten we het een periode 
zonder kleedkamers, douches en toiletten doen. Eind april stroomde er heel veel 
water door het gebouw na forse regenbuien voordat het dak gesloten was. Extra 
genieten we daarom – nu het binnen klaar is – van de nieuwe kleedkamers met 
douches waar het water ruimhartig en met de goede temperatuur uitkomt en de 
atmosfeer goed blijft; en van de frisse nieuwe toiletgroep, maar natuurlijk het 
meest van onze nieuwe trainingszaal, die meteen al intensief gebruikt wordt. 

Alle Leden wil ik bedanken voor hun positieve instelling in de periode van 
ongemakken, en natuurlijk ook dank aan alle Leden, die zich – op uiteenlopende 
wijze – hebben ingezet bij allerhande karweien.

En nu met volle kracht 2020 in! Dit voorjaar ronden we ons project af met de 
voltooiing van de entree. Maar ook kijken we uit naar een mooi nieuw roei jaar 
voor alle Hunzeleden, succesvolle introductiecursussen voor nog meer nieuwe 
Leden en veel gezellige SOEP-activiteiten. Laten we dit jaar bevestigen dat in de 
tijd van toenemend individualisme juist bij de Hunze het familiegevoel en het 
openstaan voor elkaar de hoofdrol blijven krijgen.
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Opruimactie!!!
Wanneer? vanaf woensdag 15 januari

Onze mooie nieuwe kleedkamers puilen al bijna weer uit met verweesde 
kledingstukken. Vanaf woensdag 15 januari legt de sociëteitscommissaris alle 
achtergelaten kleding, schoenen handdoeken alsmede de gevonden bidons op 
een tafel in de hal. Leden hebben dan tot zondag 26 januari om te kijken of er iets
tussen ligt dat node gemist wordt.

Maandag 27 januari gaat alles wat nog in de hal ligt zonder pardon naar het 
goede doel.

Yogalessen (gratis proefles 23 januari)
Wanneer? vanaf donderdag 30 januari, wekelijks, gedurende 10 weken
Waar? Trainingsruimte De Hunze
Aanmelden? via het aanmeldformulier

Uit je hoofd en in je lijf. Wil jij aan je mobiliteit en lenigheid werken? Wilde je altijd 
al een keer yoga doen? Niet zweverig maar lekker nuchter en met een vleugje 
humor? Dan is dit je kans om kennis te maken. En wat is er nu mooier dan dat te 
doen in onze eigen nieuwe ‘gym’? Lees mee  r  

Bodyfit
Wanneer? Vanaf vrijdag 24 januari wekelijks, gedurende 10 weken
Waar? Trainingsruimte De Hunze
Aanmelden? via het aanmeldformulier

Is de sportschool misschien net iets te ‘ver weg’ en de zaaltraining van De Hunze 
een stap te ver? Dan is de training ‘Body Fit’ wellicht een mooie optie. En wat is er 
nu mooier dan dat te doen in onze eigen nieuwe ‘gym’? Lees meer

Omslacursus
Wanneer? zaterdag 1 februari, van 17.00-19.00
Waar? zwembad Kardinge, Kardingerplein 1, Groningen
Aanmelden? junioren@hunze.nl

Beperkte deelname door senioren is mogelijk (maximaal 5-8).
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https://www.hunze.nl/nieuwsbericht/yoga-bij-de-hunze-gratis-proefles-23-januari/
https://www.hunze.nl/nieuwsbericht/nieuw-training-hunze-body-fit-met-gratis-proefles-op-17-januari/
https://www.hunze.nl/nieuwsbericht/yoga-bij-de-hunze-gratis-proefles-23-januari/
mailto:junioren@hunze.nl
https://www.hunze.nl/nieuwsbericht/nieuw-training-hunze-body-fit-met-gratis-proefles-op-17-januari/


Kluisjes
Aanvragen? Klik hier

De kluisjes in de dameskleedkamer zijn inmiddels alle verhuurd. Een aanvraag 
resulteert daarom in plaatsing om een wachtlijst. Bij de heren zijn er nog enkele 
kluisjes beschikbaar.
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https://dehunze-site.e-captain.nl/mailing/bpfczoczo/84q3ex54

	Opruimactie!!!
	Yogalessen (gratis proefles 23 januari)
	Bodyfit
	Omslacursus
	Kluisjes

