Beste leden,
Hierbij een nieuwsbrief. Veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst!
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Onderhoud manege
Onlangs is de gevel van de kantine en de bakrand onderhanden genomen.
Het was toe aan een likje verf. Momenteel ziet het er
weer fris en fraai uit. Bijzondere dank aan enkele
mensen van de Stichting en Stukadoorsbedrijf
Noord-Nederland

Verder is afgelopen winter de kleine inrijhal voorzien van ledverlichting. Er zijn ook
concrete plannen de verlichting van de grote rijhal te voorzien van led. Het is even een
investering maar zal structureel bijdragen aan een verlaging van de energielasten wat ook
voor de manege zeer welkom is.

Bixielessen
Sinds mei worden er op zaterdagmiddag bixielessen gegeven onder leiding van Anouk van
Klinken. Eens per 3 weken vindt er in plaats van les een KNHS-wedstrijdje plaats. Heb je
interesse met je eigen pony geef je op via 06-41189817.
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Menwedstrijd
In juni is hebben we een KNHS
menwedstrijd georganiseerd. Er waren
behoorlijk wat deelnemers. Er kon dressuur
en vaardigheid worden gereden. De grote
piste lag er keurig bij. We kregen veel
positieve reacties van deelnemers. De
volgende KNHS menwedstrijd staat gepland
voor 17 september.

Menlessen
Sinds dit jaar is het weer mogelijk menlessen te volgen. Deze vinden eens per 2 weken
plaats op woensdagavond. Er wordt momenteel
aan 5 leden lesgegeven door Erwin Pruim
Erwin is een ervaren menner/instructeur. Heb je
interesse of wil je eens komen kijken? Je bent
van harte welkom. Vragen of opgave kan via
secretariaatrunderuiters@gmail.com.
De Runde Menners is ook te volgen via Facebook.

Allround dressuur
Op dinsdagavond geeft Henk Robben les aan ruiters met eigen paarden/pony’s. Henk heeft al
jaren ervaring en is een gedreven instructeur. Al verschillende pupillen hebben het, met
mede met zijn hulp, tot Drents of Nederlands kampioen gebracht. Heb je interesse. Kom
gerust eens kijken of spreek een proefles af.

Dressuur- en springlessen
Op maandagavond worden er dressuur- en sprinlessen gegeven door Nadine Buining of Karin
Dijkstra. De ene week dressuur, de andere week springen. Opgave kan bij Lisa Jager via
06-40999974.
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Westernlessen
Sinds medio vorig jaar wordt er door Natascha Holtrop op de manege op de woensdagavond
in de even weken Westernles gegeven aan een enthousiaste groep (zowel western- als
Engelse ruiters). Natascha is meervoudig Nederlands kampioen Westernriding. De
Westernsport is erg breed. Daardoor komen er elke les meerdere onderdelen aan bod. Ook
wordt er gewerkt aan verschillende technieken, zoals shoulderlift, backlift etc. In onze app
groep kunnen we verzoekjes indienen welke dan in de les worden behandeld. Daarnaast
worden er thema-avonden georganiseerd zoals schriktraining, trailtraining en een theorie
avond. Er is een erg leuke gevarieerde groep die na de les vaak nog even gezellig na zit. Lijkt
het je leuk om een keer te komen kijken? Je bent van harte welkom op woensdagen in de
even weken

Activiteiten voor 2022
Hieronder de agenda voor de rest van het jaar.
Datum:
23 juli
29 juli
30 juli
16 september
17 september
1 oktober
21 oktober
22 oktober
06 november
09 december
10 december
16 december
17 december
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Tijd:
18.30 – 20.30 uur
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag

Wat:
Klusochtend
Klusavond
Kring wedstrijd
Klusavond
KNHS Menwedstrijd
Showavond
Klusavond
Clubkampioenschap
Autumn Wedstrijd
Klusavond
Kring (selectie) wedstrijd
Klusavond
Clubkampioenschap
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Vrijwilligers
De vereniging kan niet zonder vrijwilligers en
bestuursleden. Niet alleen bij onderhoud maar ook bij
het organiseren van activiteiten, wedstrijden,
meedenken en beslissen.
Meld je aan via de bekende e-mailadressen
of personen.

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar doen we weer mee met de Rabo ClubSupport actie. Een initiatief waarbij geld
wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in onze regio. Stemmen kan van 5 tot 27
september. Hoe meer stemmen je als vereniging ophaalt des te hoger het bedrag dat
uitgekeerd wordt! De club ontvangt gegarandeerd een bijdrage op voorwaarde dat er
gestemd wordt.
Bij deze het verzoek aan iedereen tegen die tijd je stem uit te brengen op:
• Vereniging Lr & Pc de Runderuiters/Manege de Stijgbeugel en
• Stichting Pony Manege Emmer-Compascuum.
Meer informatie over deze actie volgt binnenkort.

Sponsoring
Met de hulp van sponsoren kunnen we de accommodatie onderhouden, diverse activiteiten
organiseren, de bijdrage voor het lidmaatschap betaalbaar houden. We kunnen niet zonder
en daarom zoeken wij extra sponsors. Heb je zelf een bedrijf of ken je een bedrijf
waarvoor dit interessant is? Er zijn diverse mogelijkheden. Enkelen staan hieronder
vermeld. Gelukkig hebben wij ook al een aantal bedrijven en leden die onze vereniging
steunen. Voorbeelden hiervan zijn de reclameborden in de manege.
Met dit bericht doen we niet enkel een oproep voor sponsors maar doen we ook een beroep
op jou als lid om actief mee te helpen en te denken als het om werving van sponsors gaat.
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Hieronder een opsomming van de sponsormogelijkheden. Maatwerk is mogelijk. Neem
hiervoor contact met ons op.
• Sponsorbord in de manege
• Vermelding op de website
• Vermelding tijdens wedstrijden en evenementen
• Hapje en drankje tijdens wedstrijden en evenementen
• Sponsoring van of beschikbaar stellen van prijzen/gebruiksartikelen voor de
wedstrijden of een verloting. Je bedrijfsnaam wordt dan omgeroepen.

Ik geef de pen door!
Heb je een bijdrage hebben voor de nieuwsbrief. Meld 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.

Fijne Zomer toegewenst!
Het Bestuur Lr & Pc De Runderuiters/ Manege de Stijgbeugel/ De Rundemenners
Veel actuele informatie is te vinden op onze website.
Wij zijn ook te volgen via Facebook en Instagram
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