Stilte voor de storm
Vrijdag 15 juni was het dan zover. 3 dagen na de oorspronkelijke openingsdatum hebben we ons 25 jarig
jubileum gevierd met een BBQ. We hebben achter de schermen in alle rust de voorbereidingen hiervoor
getroffen om er een gezellig feest van te maken. Al onze leden hebben zich in kunnen schrijven voor deze
GRATIS BBQ. Dit was, zoals Piet ook tijdens zijn speech op de BBQ heeft aangekondigd, bedoeld om u, als
lid van Fitnesscentrum Unique, te bedanken voor uw vertrouwen in ons en ons, veelal voor langere
perioden, trouw zijn gebleven. Voor enkelen zelfs 25 jaar! Zonder u en zonder onze fantastische docenten,
Saskia (als oudst gediende wat betreft de aerobiclessen), Miriam, Carla, Bianca (als oudst gediende wat
betreft de spinninglessen) en Rolf was dit niet mogelijk geweest. Verder willen we hierbij ook Jans en Adrie
bedanken die ons achter de schermen helpen met zowel schoonmaakwerkzaamheden als ‘klusjes’.

Stilte voor
de storm

We zijn er klaar
voor! Laat
iedereen nu
maar komen
Rond 17.30 uur begon het al
aardig vol te lopen en was het
gedaan met de rust. De
stormloop op het eten ging van
start. Wij hebben het geheel laten
verzorgen door Groeneveldeten.
Dat was echt super. Zowel omdat
we dan zelf ook gezellig met onze
leden konden babbelen, maar het
was ook goed verzorgd met de
verschillende gezonde salades en
het ‘(h)eerlijke’ vlees.

Het was echt SUPER GEZELLIG!
Maar toen kwam het…. Na dat Piet zijn speech had gehouden om al
onze leden en docenten te bedanken werden Piet en ik bij Jans
geroepen.

Met ‘knikkende knieën’ stond ze
daar met een microfoon in haar
handen. In alle stilte bleek er een
enorme inzameling te zijn
gehouden om ons te feliciteren
met ons 25 jarig bestaan. Vele
leden en al ons personeel hebben
een steentje bijgedragen om ons
behoorlijk in de watten te leggen.
Er kwam een stormvloed aan
lovende woorden. Dat doet een
mens goed 
Wel knap, want we hebben hier
helemaal NIETS van meegekregen.
Jullie hebben dat allemaal heel
keurig stil weten te houden. Het
was dus ook echt een complete
verrassing.
Na jullie STILLE actie hebben wij die dag een STORM aan cadeaus mogen ontvangen. Ook dit maal zijn er
bewuste keuzes gemaakt in de cadeaus die gegeven werden. We hadden al van verschillende klanten
prachtig cadeaus in ontvangst mogen nemen, wat daarna nog eens overdonderd werd door het ‘groepscadeau’. We mochten 2 prachtige bureaustoelen uitpakken en een mooie plant.
De stoelen zitten
geweldig! Nu geen ruzie
meer wie op de ‘goede’
stoel mag zitten

Na het uitpakken van de stoelen was het echter nog niet voorbij. We kregen ook nog een enveloppe met
kaart en een overweldigend bedrag aan bonnen voor de Vrijbuiter. Degene die op het feest aanwezig
waren hebben kunnen vernemen dat Piet en ik onlangs een camper hebben gekocht om toch wat meer
vrije tijd te nemen en te kunnen besteden. We hebben de camper nog niet, maar met de bonnen van de
Vrijbuiter kunnen we hem wel direct helemaal inrichten. Dank, dank, dank voor al jullie gulle gaven.

Een tafel vol met prachtige
planten, bloemen, kaarten,
kandelaars, etenswaar,
een kip (van de
wereldwinkel) een
uitnodiging om uit eten te
gaan en nog meer…
In één woord GEWELDIG

We hebben gelijk inkopen
gedaan bij de Vrijbuiter en
hebben de bonnen goed kunnen
besteden.
We zijn (op de camper na )
compleet om ons avontuur te
laten beginnen. We hebben ook
nog campingstoelen gekocht.
Vergeten er bij te zetten.
Zo hebben jullie het voor ons
mede mogelijk gemaakt om na een stormachtige week te kunnen genieten van de stilte in de natuur!

Wat een fantastisch cadeau!
Zoals beloofd wachten we nu geen 25 jaar meer voor ons volgende feestje,
maar we vieren het weer over 5

jaar 

