voor en door senioren

‘T ROTTERDAMMERTJE

FEB 2021

nieuwsflits

Wat speelt binnen de teams? Hoe komen we de lockdown door? Hier vind je tips, tricks en workouts van jouw clubgenoten.

Na Dry January komt HC Rotterdam met Fit February

always in a hurry

De commissie van #aanhakenismeemaken organiseert
elke zondag tussen 10:00 en 12:30 uur twee rondes
Bootcamp op de club. Zo blijf jij fit en in shape en
zorgen zij voor de tips, tricks en training.

#QUICKWORKOUT
straight from the couch

#EENGOEDBEGINVAN2021

De eerste editie afgelopen zondag was een groot
succes. Maar liefst 64 toppers trotseerden de kou en
gingen vol enthousiasme aan de slag, natuurlijk met in
achtneming van de maatregelen. We kunnen niet
wachten tot het weer zondag is!
Schrijf je via deze link elke week in voor de bootcamp

give me more

#GEVORDERDENCHALLENGE

Thuis alvast voorbereiden op Fit February?

Klik om direct een workout te starten

WATCH & LISTEN

Wanneer er geen eind lijkt te komen aan de tweede lockdown…

ie ga ik
r
e
s
e
k
l
Aan we
innen?
g
e
b
r
e
nu we

Een spannende serie over de galante inbreker Arsène
Lupin, gespeeld door Omar Sy. Bekijk hier de trailer

Twee Deense burgers infiltreren in ‘s werelds meest
beruchte en geheime dictatuur: Noord-Korea.
Nieuwsgierig? Bekijk de trailer!
Benieuwd hoe mannelijk mannen eigenlijk zijn?
Klik hier om daar achter te komen.

MEISJE van plezier
Huisvrouw Nadine hervindt haar onafhankelijkheid
door als highclass-escortgirl te beginnen.
Bekijk de trailer!

Luister hier naar onze sportieve spotify lijst
om vast op te warmen voor zondag!
DE AANHAKEN=MEEMAKEN

Sportify lijst

FOOD & DRINKS

I Need A Drink!
limoncello & gin cocktail

GO LOCAL IN
ROTTERDAM
NOORD
#SUPPORTYOURLOCALS

Voor heerlijke lunches ga je naar La Cabane de Fabian

Mevrouw Meijer heeft een afhaalmenu inclusief een fles wijn!
Probeer het maandelijks variatie menu van Rijntje Rotterdam

Of kijk bij de Kitchen of Heemskerk voor verse maaltijden.
Benieuwd naar de menukaart? Klik op de naam van het restaurant.

WAT HEB JE NODIG?
50 ml Limoncello
40 ml Gin
100 ml tonic
2 takjes tijm
0,5 limoen
IJsklontjes
Volg de stappen hier.

VALENTIJNSDAG

HEEL HCR BAKT

Inspiratie nodig om jouw geliefde te verrassen met een heerlijk recept,
of gewoon een brownietaart voor jezelf? Als het met liefde gemaakt is,
komt het goed! Hier vind je 14 romantische recepten voor valentijnsdag.

Verras jouw buurvrouw, opa &
oma, tinderdate, kinderen,
partner of iemand anders met
zelfgemaakte gelukskoekjes.

gelukskoekjes
het recept

ACTIVITIES

#WHO’S NEXT?
Elke week vragen wij twee teams om hun
lockdown survival tips te delen. Wij hebben
diverse rubrieken beschikbaar waar je uit kan
kiezen, om andere senioren te voorzien van
de beste tips om je dag door te komen, lekker
te bewegen, nieuwe hobbies te ontdekken of
de beste series te bingen.
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STAPPENTELLER
De app Rotterdam Routes neemt je
mee op reis door de stad. Het vertelt
het verhaal van Rotterdam door de
ogen van echte Rotterdammers.
Download de app

Volgende week gaan we starten met Dames 3
en Heren 3. Wij nemen contact op met de
aanvoerder om de editie van volgende week
samen met het team in te vullen. Willen jullie
de volgende zijn? Laat het ons weten!
#aanhakenismeemaken

