Beste leden,
Hierbij een nieuwsbrief. Veel leesplezier!
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Corona update
Na lange tijd is er gelukkig weer meer mogelijk. Sinds 26 juni mogen alle leden weer in
groepen lessen (zowel binnen als buiten), de mondkapjesplicht is verdwenen daarnaast mag
de kantine weer open en er mogen weer wedstrijden georganiseerd worden. De 1,5 meter
norm bij volwassen geldt nog wel.
Het afgelopen jaar was als bijzonder aan te merken. Gelukkig hebben we enkele financiële
COVID 19 tegemoetkoming mogen ontvangen en bovendien zijn veel leden de vereniging
trouw gebleven. Waarvoor dank!

Reserveren binnenbak via website
Bakleden hebben de binnenbakken de afgelopen tijd – door vooraf te reserveren - kunnen
gebruiken. Momenteel gaat het reserveren via de website. De ervaringen met betrekking tot
het reserveren zijn voor het overgrote deel positief. Daarom blijven we het reserveren
toepassen/gebruiken. Zie voor meer informatie de website.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe
Voor leden die gebruik maken van deze regeling is het belangrijk voor de periode vanaf juli
een nieuwe aanvraag in te dienen. De huidige regeling gold tot en met 30 juni. Wanneer
ouders dit niet doen moet het lesgeld/contributiegeld (volledig) door hen zelf betaald
worden.
Bovenstaande heeft het Jeugdfonds de vereniging laten weten. Bij vragen over het
Jeugdfonds kan contact opgenomen worden met een tussenpersoon. Meer informatie is ook
te vinden op hun website.

Interesse in een 4-tal springlessen? Meldt het vóór 16 juli.
(oproep van de Kring)
Bij voldoende deelname organiseert De Kring een 4-tal springlessen. Dit kan zijn ter
kennismaking met of om door te trainen naar een hoger level in het springen. Een les duurt
een uur en je zit met drie deelnemers in een les.
De kosten zijn € 145,- per deelnemer. De kring neemt hiervan € 10,00 voor haar rekening
€ 135,00 is voor rekening van het lid,” in bezit van een kringkaart”. Aanmelden voor de spring
clinics is voor 4 lessen. De springlessen worden gegeven en ingedeeld naar niveau door Peter
Strijker; Peter is 1.40 m springen geklasseerd en heeft veel ervaring in het begeleiden van
combinaties op verschillende niveaus.
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De volgende datums zijn gepland (wijzigingen voorbehouden);
•
•
•
•

woensdag 18 augustus 2021 (tijdens deze les kan de indeling wijzigen voor de
volgende lessen)
woensdag 22 september 2021
woensdag 20 oktober 2021
woensdag 24 november 2021

Locatie: Esdalruiters, Boerweg 9, 7825 TN Emmen.
Heb je interesse meldt dit vóór 16 juli bij runderuiters@hotmail.nl. Vermeld hierbij je naam,
je leeftijd, of je deelneemt met pony of paart en klasse waarin bij
wedstrijden/meetmomenten” wordt gestart.

Pensionpaard in de spotlight
Anna van Klaverfjouwer
Er staan sinds kort twee Friezen op de pensionstal, dit stukje gaat over de eerste en
kleinste van de twee (en dan heb ik het over haar schofthoogte, niet haar ego..). Anna van
Klaverfjouwer heet ze voluit, maar voor mij is het meestal Annie of Spekkie, waarbij ik haar
alleen ANNA (!) noem als ze iets doet wat niet mag..
Gek genoeg wist ik het vanaf het moment dat ik haar zag; "dit wordt 'm!". Ik heb er geen
seconde opgezeten of haar zien lopen, ze stond gewoon in de stal te shinen... Liefde op het
eerste gezicht noemen ze het geloof ik (althans, zo voelde het van mijn kant 😉). Inmiddels
is ze 17 jaar bij me en hebben we de nodige avonturen beleefd. Het zijn er sowieso teveel
om op te noemen, maar deze twee springen er voor mij wel uit;
2007 gingen we samen als broekies 'uit huis' en hebben we een halfjaar intern bij Anky van
Grunsven gewoond, waar ik bij Anky's kledinglijn stageliep, terwijl zij Painted Black wild
maakte met haar zwarte voorkomen. Tot groot ongenoegen van Anky overigens, want die had
het niet zo op Anna (wat echt niet helemaal onterecht was..).
Echt een geweldige ervaring voor een (terugkijkend) onwetend paardenmeisje!
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Een andere dierbare herinnering is ons
trouwen. Voor onze trouwdag in mei 2016
hebben we haar voor een paar dagen naar het
huis van m’n ouders gehaald, waar we deze
prachtige foto gemaakt hebben. Zoals altijd
vond Anna het heerlijk om in het middelpunt
van de belangstelling te staan 😉

Inmiddels is ze 21 en begint ze helaas
langzaamaan een beetje oud te worden,
waardoor we (tegen haar zin in!) rustiger aan
moeten doen en niet meer dagelijks kunnen
rijden zonder dat ze daar 3 dagen van moet
bijkomen.
In haar hoofd is ze de Koningin van stal, en
voor mij ook. Dus dat haar pensioen
langzaamaan dichterbij komt hou ik nog even voor me en ondertussen hou ik haar lekker
bezig met lange lijnen en bare-back buitenritjes. HEERLIJK!
Anita

Nieuws uit de kantine
Besloten is de prijzen voor de consumpties te verhogen naar € 1,25. Bij evenementen zoals
wedstrijden blijft de prijs voor een consumptie € 1,50.

Pubquiz en barbecue
Op zaterdag 11 september
wordt er een pubquiz en barbecue
georganiseerd. Details volgen nog.
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Klusochtend
Op 29 mei was er een klusochtend.
Een aantal enthousiaste leden hebben geholpen met diverse
klusjes.
Deze ochtend is er ondermeer onkruid gewied en getrokken,
gepoetst, geveegd, blad geblazen, dakgoten schoongemaakt,
gemaaid etc. De opkomst was goed te noemen.
Bij deze alle hulp nogmaals bedankt! Hopelijk kunnen we
binnenkort nog zo’n moment organiseren.

Vrijwilligers
De vereniging kan niet zonder vrijwilligers.
Hulp. Niet alleen bij onderhoud maar ook bij het
organiseren van activiteiten.
Meld je aan via de bekende e-mailadressen
of personen.
Geef gerust aan wat jou leuk lijkt te doen.

Agenda (voorlopig)
De agenda staat op onze website. Hieronder een opsomming van de nu bekende geplande
activiteiten:
✓ 16 juli bestuursvergadering (aanvang 19:30 uur), locatie kantine. Voor wie wil is
welkom.
✓ weken 31, 32 en 33 vakantie manegelessen Nathalie
✓ 28 en 29 augustus Kringwedstrijd
✓ 11 september Pubquiz en Barbecue
✓ 20 november selectie Drentse Kampioenschappen
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Ik geef de pen door!
Een initiatief dat in 2020 is gestart. Mocht je een bijdrage hebben voor de nieuwsbrief
meldt het gerust.
Wat kan is onderstaande vragen beantwoorden. Je reactie plaatsen we in de nieuwsbrief.
Aanmelden kan via secretariaatrunderuiters@gmail.com.
•
•
•
•
•
•

Wie ben jij?
Wat vind jij leuk aan paardrijden of wat bind je aan de manege?
Kun je wat vertellen over je paard of pony?
Waar geniet jij of krijg je energie van?
Wat zou je willen delen?
Aan wie geef je de pen door?

Ideeënbus
Heb je ideeën, wil je iets organiseren of wil je iets kwijt? Geef dit dan gerust aan. Dit kan
persoonlijk bij één van de bestuursleden, via de ideeënbus welke in de manege hangt of via
e-mail. We nemen dan contact met je op. Ook is het mogelijk aan te schuiven bij een
bestuursvergadering. Deze vinden doorgaans iedere maand plaats. Uiteraard is de Algemene
Ledenvergadering ook de plek om informatie op te halen, te brengen en mee te beslissen.

Veel actuele informatie is te vinden op onze website.
Wij zijn ook te volgen via Facebook en Instagram

We wensen iedereen een fijne zomervakantie!
Het Bestuur Lr & Pc De Runderuiters / Manege de Stijgbeugel
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