
DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BESCHRIJVING

8 jan ‘23 Nieuwjaarsreceptie
en dankjewelborrel

Recover We trappen het jubileumjaar af met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie, gecombineerd met 
de dankjewelborrel. We hijsen de jubileumvlag, presenteren het ontwerp jubileumboek en de 
jubileumkleding, we onthullen de nieuwe website en vertellen meer over het programma.

19 maart ‘23 Jubileumreceptie
voor leden

Speeldoos Tijdens een feestelijke jubileumreceptie in de Speeldoos blikken we terug op de afgelopen eeuw, 
met speeches, zang, film, previews, prijsuitreikingen en meer. Een gezellige middag voor leden en 
partners, oud-bestuursleden en belangstellende oud-leden. 

25 maart ‘23 Jubileumreceptie 
voor relaties

Recover In de Recover ontvangt het bestuur genodigden en bestuurders van gemeenten, bonden, collega 
verenigingen, sponsors, donateurs. Tijdens deze bijeenkomst wordt de expositie “Roeien in de 
Kunst” geopend, welke het hele jubileumjaar in ons clubgebouw te zien zal zijn.

28 mei ‘23 Jubileum Zeiltocht Locatie volgt De jaarlijkse zeiltocht staat in het teken van het jubileum en zal een bijzonder karakter krijgen, een 
tweedaags evenement in het Pinksterweekend. Een fantastisch weekend voor zowel zeilers als 
roeiers.

4 juni ‘23 Jubileum Roeitocht Locatie volgt De laatste toertocht dateert alweer van voor Corona, maar mag in het jubileumjaar niet ontbreken. 
Het wordt een verrassende en inspirerende tocht met de gebruikelijke gezellige nazit. 

21 juni ‘23 Natroviweemus Eem Inmiddels aangevuld met Viking uit Utrecht gaan de collega verenigingen uit Amersfoort, Hilversum, 
Naarden en Weesp met ons strijden om de eer in de spectaculaire Natroviweemus wedstrijd, onder 
het motto “Eeuwig Jong”. We rekenen op enthousiaste deelnemers en veel creativiteit.

1 juli ‘23 Jubileumfeest Jollenveld De tent en de band zijn reeds gereserveerd, het organisatieteam staat in de startblokken voor 
een feest dat zijn weerga niet kent. Zingen, dansen, feesten, eten, drinken … je wordt niet elk jaar 
honderd!

10 sept ‘23 Eemschilderij Eem De Eem is van Amersfoort tot het Raboes ongeveer 15 km lang. Om de 150 meter zullen in totaal 
100 schilders en fotografen een eigen impressie van de Eem op het doek vereeuwigen, waarna 
alle delen samen een uniek portret opleveren van onze prachtige rivier. Ben je amateurschilder of 
fotograaf? Grijp je kans om mee te doen.

17 sept ‘23 Clubkampioen
schappen

Eem De honderdste clubkampioenschappen krijgen een extra feestelijk karakter en de winnaars zullen 
vereeuwigd worden in de Recover. Die kans laat je vast niet lopen.

28 okt ‘23 Rowing Dinner Baarn / Soest Een diner bij leden thuis, elke gang in een ander huis. Je leert elkaar op een andere manier kennen 
en er ontstaan, zoals eerder is gebleken, boeiende gesprekken en nieuwe vriendschappen. Altijd 
een hele organisatie, maar het plezier spat er van af. Met koffie na in de Recover.

19 nov ‘23 Jubileum Pub Quiz Recover Onze eigen quizmaster Esther Kooistra heeft de eerst vragen al bedacht, maar laat er nog helemaal 
niets over los. Alles blijft geheim tot deze zondag in november. Het jubileumjaar zal ongetwijfeld de 
revue passeren en hoofdbrekens kosten bij deelnemers die strijden om de eer.

14 jan ‘24 Nieuwjaarsreceptie
en afterparty

Recover We kijken begin 2024 terug op een actief en bijzonder jubileumjaar, met foto’s, films, verhalen en  
een veiling van de kunstwerken. 


