Nieuwsbrief Simius Hircus december 2015
Beste leden,
De nieuwejaarsdag op 31 oktober was een groot succes
en ook de bouwdag op 8 november is goed verlopen.
We hebben elkaar goed leren kennen door middel van
allerlei spelletjes en kunnen aankomende maanden
weer hard trainen in onze nieuwe hindernissen.
Natuurlijk zijn er ook weer genoeg gezellige borrels en
andere activiteiten, kijk maar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda
Sinterklaasborrel
Run in Gendringen: vrijwilligers gevraagd
Trainen buiten trainingstijden en niet-student leden
Kleedkamergebruik
Run in Westerbork
Uitwisseling Softijs
Nationaal Studenten Survivalweekend
Simius Hircus broek kopen
Ledenweekend

1. Agenda
De komende tijd staat er weer veel op de agenda: er zullen weer veel borrels plaatsvinden, in
januari zullen we met z’n allen meedoen met de survivalrun in Westerbork en er zullen ook
een aantal uitwisselingen plaatsvinden.
December
Dinsdag 1 december:
Donderdag 10 december:
Zondag 13 december:
Donderdag 17 december:

Borrel
Sinterklaasborrel (alle roddels komen weer ten sprake).
Uitwisseling met Slopend (Delft). De training begint om 15:00.
Borrel

Januari
Dinsdag 5 januari:
Zondag 17 januari:
Dinsdag 19 januari:
Donderdag 21 januari:
29 t/m 31 januari:

Borrel
Survivalrun Westerbork
Softijs komt met ons meetrainen
Borrel
Survivalrun Gendringen

Februari
Dinsdag 2 februari:
Woensdag 17 februari:
Donderdag 18 februari:
19, 20, 21 februari:

Borrel
Clinic bij Softijs
Borrel
Nationaal studenten survivalweekend

2. Sinterklaasborrel

10 december doet de goedheiligman Simius Hircus aan. We zullen pepernoten eten, bier
drinken, cadeautjes uitwisselen en voorlezen uit het Grote Boek van Sinterklaas tijdens de
Sintborrel van de ECO. Wil je dit niet missen? Mail dan naar eco@survivalutrecht.nl om je op
te geven. Neem op de avond zelf 2 cadeautjes mee (max 5 euro bij elkaar) en 4 euro voor de
hapjes en drankjes.
3. Run in Gendringen: vrijwilligers gevraagd!
Vrijdag 29 januari t/m 31 januari zal de jaarlijkse run in Gendringen weer plaatsvinden. Bij
het organiseren van een run is het vinden van genoeg vrijwilligers altijd een grote klus.
Omdat vele van jullie meedoen en soms al een dag van te voren aanwezig zijn is het onze
vraag of jullie het leuk vinden om je ook als vrijwilliger in te zetten in Gendringen.
Sinds dit jaar is het mogelijk om je als vrijwilliger aan te melden via de
site:http://www.survivalgendringen.nl/?page_id=252. Al jullie voorkeuren/wensen en vragen
kunnen jullie ook hier aangeven.

4. Trainen buiten trainingstijden en niet-student leden
Nogmaals willen we vermelden dat het niet de bedoeling is dat niet-leden trainen buiten
trainingstijden. Neem dus geen vrienden of kennissen mee buiten de trainingstijden, maar
neem ze mee naar de beginnerstrainingen op de eerste dinsdag of donderdag van de
maand.
Ga je zelf trainen buiten trainingstijden? Vergeet dan niet dat je je voor de veiligheid moet
aan- en afmelden bij de sportdesk van Olympos. Aan de pilaar in het midden van de
sportdesk hangt een formulier waarop je je naam en de tijden dient te noteren.
Verder is Simius Hircus een studenten survival vereniging. Om verschillende redenen nemen
we op dit moment geen niet-studenten aan als lid. Neem dus geen vrienden mee die al
uitgestudeerd zijn om teleurstellingen te voorkomen.
5. Kleedkamergebruik
Zoals jullie weten is onlangs een overeenkomst gesloten met Olympos dat we vanwege
kostenbesparing als vereniging geen gebruik meer gaan maken van de kleedkamers. Daarom
verzoeken we jullie vriendelijk om tijdens de trainingen en ook buiten de trainingstijden
geen gebruik meer te maken van de kleedkamers. Leden die beschikken over een OlymPas
mogen daarmee wel ten alle tijden gebruik maken van de kleedkamers. Je kunt wel gewoon
gebruik blijven maken van de toiletten bij de balie en het sportcafé.
6. Run in Westerbork
Zondag 17 januari vindt er weer een survivalrun plaats in Westerbork. Het belooft vooral bij
de recreanten een gezellige aangelegenheid te worden, daar via de ECO al een hele groep
samen gaat. Wil jij ook nog mee? Schrijf je dan snel zelf in, want om met de ECO mee te gaan
had je je voor 1 december bij hen moeten opgeven.
7. Uitwisseling Softijs
In de agenda heb je al kunnen lezen dat de ECO een uitwisseling heeft geregeld met U.S.S.V.
Softijs. Dindag 19 januari komen ze met ons mee trainen, dus als je graag wat schaatsers
leert kennen, mis je deze training niet!

Woensdag 17 februari gaan wij dan richting Softijs om een clinic te volgen. Je kunt je eigen
schaatsen meenemen of ze daar huren voor 2 euro per paar. De clinic zal duren van 22.15
tot 23.30 uur. Ga jij graag schaatsen met andere Utrechtse studenten? Stuur een mailtje
naar eco@survivalutrecht.nl om je aan te melden.

8. Nationaal studenten survivalweekend
We houden er niet over op, maar we zijn dan ook erg enthousiast. Zodat jullie het niet
vergeten, vertellen we je nog even waar het nu precies op staat. We zullen met leden van
verschillende studenten survivalverenigingen vanuit heel Nederland een sportief, uitdagend
en vooral gezellig weekend gaan beleven. Tijdens het weekend zullen we verblijven in een
accomodatie op de Utrechtse heuvelrug en de kosten worden geschat op maximaal 50 euro
(inclusief eten voor in ieder geval de zaterdag en de zondag). Wil jij dit weekend niet
missen? Kruis dan alvast de volgende dagen af in je agenda: 19, 20 en 21 februari 2016.
Inschrijven kan vanaf maandag 21 december om 00.00 uur (dus in de nacht van zondag op
maandag). Je schrijft je in door een mailtje te sturen naar info@simiushircus.nl met daarin in
ieder geval de volgende informatie:
- Dat je mee wil (duh)
- Voedselvoorkeuren en –allergieën
- Andere allergieën
- Eventuele relevante medische bijzonderheden
Wees er op tijd bij, want er zijn maar 30 plekken per vereniging! De overige aanmeldingen
komen op volgorde van tijdstip van aanmelden op een wachtlijst te staan.
9. Simius Hircus broek kopen
De enige echte Simius Hircus survivalbroek is nog altijd ongekend populair. Hij doet het niet
alleen goed op feestjes en in de sportschool, ook bij de verschillende survivalruns staat hij
regelmatig op de foto. Heb jij nog niet zo’n hippe broek of is de jouwe stuk? Niet getreurd!
Vanaf december zal Liz de broeken meenemen naar de training op dagen dat er een borrel
is. Dit is dus de eerste dinsdag en de derde donderdag van de maand. Na de training kun je
dan passen welke maat voor jou het beste is, en er eentje aanschaffen voor 15 euro. Of 2
voor 30 euro. Of 3 voor 45 euro.
10. Ledenweekend
Na het grote succes van het ECO ledenweekend afgelopen jaar, komt er een even groots
vervolg! De details blijven nog even geheim, maar zorg dat je het niet mist en schrijf alvast
de data in je agenda: 20, 21 en 22 mei 2016.
Dames en heren, dit was het nieuws!
Groetjes namens het 3e bestuur der U.S.S.V. Simius Hircus,
Nouki Smeur

