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Wij wensen iedereen een mooi, gezond en sportief 2019!
Het jaar 2018 is alweer voorbij..
We hebben in dit jaar veel voor elkaar gekregen: de kantine is opgeknapt, de verlichting van de buitenbak is verbeterd en de bodems van de rijhallen zijn vernieuwd.
Helaas ook het jaar dat we afscheid hebben moeten nemen van de manege pony’s. Het was voor de vereniging niet meer haalbaar
om door te gaan met de manege pony’s. De meeste pony’s werden te oud voor de lessen, het ging te veel kosten om nieuwe pony’s
aan te schaffen. Ze hebben gelukkig wel allemaal een goed plekje gekregen.
Nathalie Buwalda geeft nu met haar eigen pony’s les op de manege en dit tot tevredenheid van iedereen!

Nieuwe en verbeterde bodems
Mede dankzij de spontane aardappel actie hebben we nu twee mooie nieuwe en verbeterde bodems in onze
rijhallen.
Wat hebben veel leden goed hun best gedaan om de aardappels en uien te verkopen!
Familie Ellerman, super bedankt voor het sponsoren van de aardappels en uien!

Om de bodems goed te houden is het erg belangrijk om de mest uit de bak te
als we er samen opletten dan blijven de bodems goed.

ruimen,

In de inrijhal mag je longeren. Gelieve niet op 1 plek te blijven staan, ruiters na u kunnen
last hebben van de diepe groeven..

Verenigingslessen van de Runderuiters:
Lianne Ottens, brengt regelmatig paarden van andere stallen
uit en rijdt nu met één van haar eigen paarden in het Z.
Lianne geeft op maandagavond les van 18:30 tot 20:30

Henk Robben, geeft al heel wat jaren les bij de Runderuiters.
Zo heeft hij al een aantal Drentse en Nederlandse
Kampioenen opgeleid. Henk geeft op de dinsdagavond les
van 18:15 tot 21:15
Viola Nijland geeft dressuur, springen en afdelingsdressuur,
ze is met meerdere meertallen al Nederlands Kampioen
geworden. Zelf rijdt ze ZZL en geeft om de week op de
donderdag les. (even weken) van18:30 tot21:00

Lessen manege de Stijgbeugel
Nathalie Buwalda geeft les met haar pony’s bij
ons in de manege. Je leert op een leuke en leerzame les hoe je de pony moet besturen. Wanneer dit
aardig onder de knie is word er soms gesprongen
of proefjes geoefend.
De lessen worden op dit moment gegeven door
Kim Koolen, dit komt doordat Nathalie hoog
zwanger is. Kim neemt deze lessen tijdelijk over.
De lessen worden gegeven op:
Dinsdag van 16:15 tot 18:15
Woensdag van 17:15 tot 19:15
Voor meer informatie over de lessen of voor een
eventuele proefles? Dan kunt u contact opnemen
met Lies van Mensvoort.

In alle lessen is nog plekje vrij, kom eens kijken of rij zelf een keer een
proefles mee.
Voor vragen; Jacob Herms 0630974893

Er worden 1x in de 2 weken gastlessengegeven door:
Janneke Reinders, een talentvolle dressuuramazone
die lesgeeft aan ruiters van bijna elk niveau.
Er wordt lesgegeven in kleine groepen, 2 of 3 ruiters,
zo krijgt iedereen net even wat meer aandacht. (oneven weken)
De les begint om 18:00 tot 21:00

Marleen Meijer, een top amazone die les geeft in springen
aan Bixie en meer ervaren ruiters.
Ze geeft les op een leuke en dressuurmatige manier.
Ook als u nog moeite heeft met springen kan Marleen u daar
super bij begeleiden tot een ware springruiter!

Afdelingsdressuur
Als je afdelingsdressuur rijdt, dan rij je
met zijn vieren of zessen een dressuurproef, klinkt heel makkelijk, maar kost
toch wel even wat oefening.
Lijkt het je leuk om dressuur te rijden in
een team, met eigen je paard of pony,
neem dan contact op met Viola.
Zij geeft samen met Lies les in 4- en 6tal rijden.
Wie weet ontstaat er een nieuwe groep of
kun je je aansluiten bij een bestaande
groep en misschien lukt het jou ook om
met je team naar de Hippiade te gaan!

Lijkt het je leuk om een keer mee te rijden?
Neem dan contact op met Lies van Mensvoort.

Workshop
25 januari wordt er in de kantine een workshop aangeboden om zelf
een frontriemen, zadelsieraden of paardenhaar armbanden/sieraden
te maken.
Er doen al aardig wat leden mee, wil je ook je creatieve kant laten
zien, dan kun je je nog opgeven.
Voor info of opgave kun je contact opnemen met Lianne Ottens

Deze leden besturen in 2019 vrijwillig in hun vrije tijd de vereniging :
Voorzitter:

Henk Heikens 06-14065712
Algemene vragen en onderhoud manege

Secretaris:

Jacob Herms 06-30974893
Aan en afmeldingen voor de lessen van de Runderuiters
Public Relations

Penningmeester:

Viola Nijland 06-524 64 122 De-Stijgbeugel@live.nl
Facturen en betaalregelingen

Frituurvet/olie
Heb je oud frituurvet of olie, lever het
dan in bij de vereniging. In de manege
staan containers, waar je je vet of olie in
kan doen.
Wij kunnen dat inleveren en dat levert
weer wat extra’s op voor de clubkas.

Wedstrijdsecretariaat: Lies van Mensvoort 06-22827197
Alles met betrekking tot KNHS wedstrijden
Algemene vragen over Manege de Stijgbeugel
Kantine:

Lianne Ottens 06-52020248
Kantine beheer en activiteiten

Algemeen bestuurslid: Sylvia van den Haak 06-52649988
Nieuwsbrief en website
Algemene ondersteuning
Algemeen bestuurslid: Anouk Wever 06-41189817
Activiteiten
Algemene ondersteuning
Mocht je ook tijd vrij willen maken voor de vereniging, meld je dan aan als er een oproep
wordt geplaatst op Facebook of op de App alle hulp in welke vorm dan ook is welkom!
Wij kunnen het niet alleen!

Nieuw boekhoudsysteem
We zijn over gegaan naar een nieuw
boekhoudsysteem.
Het oude systeem koste gewoon te veel
tijd voor vrijwilligers.
Helaas vervalt wel de incasso, maar iedereen kan zelf ook de termijnen in zijn
bank aangeven.
Voor vragen neem contact op met Viola,
dan komt er vast een oplossing.

Agenda
2 februari: Kantine in gebruik door het artiestengala
22 t/m 24 februari: KNHS wedstrijd (Paarden, pony’s en bixie)
1 t/m 3 Maart Carnaval Artiestengala (feesttent)

Klik hier om uw uit te schrijven voor de nieuwsbrief

