Beste leden,
Hierbij een nieuwsbrief met daarin ondermeer informatie over diverse activiteiten, acties
en voorlopige agenda voor het laatste kwartaal van dit jaar.
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Aardappel- en uien actie
Deze actie loopt nog enkele dagen. We hebben van de familie Ellermann begrepen dat de
oogst inmiddels heeft plaatsgevonden. De opbrengst van wat wij samen met deze actie
kunnen realiseren gaat geheel naar de vereniging!
Het moet toch lukken dat iedereen een aantal zakken (ver)koopt. Ook dit jaar ontvangen
de 2 beste verkopers een soft shell jasje, op maat gemaakt en met opdruk!
Deze worden uitgereikt door onze voorzitter, Henk Heikens.

Hierboven de winnaars van vorig jaar.
Opgave graag via een bestellijst. Iedereen heeft deze per mail ontvangen. De lijst is ook te
downloaden op onze website. Graag de lijsten uiterlijk maandag 12 oktober inleveren. Dit kan
in de brievenbus van de manege, in de brievenbus bij de familie van Mensvoort, aan één van
de bestuurleden of per e-mail naar secretariaatrunderuiters@gmail.com.
Afhalen van de bestelling kan op vrijdagavond 16 oktober tussen 18:00 en 19:30 uur, locatie
manege De Stijgbeugel. Graag zelf afhalen en zorgen dat ze bij de besteller terecht komen!
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Spek de kas en doe mee met de Rabo ClubSupport actie
Rabobank Emmen-Coevorden heeft het mogelijk
gemaakt dat de vereniging deel mag nemen aan Rabo
ClubSupport. Dit is een initiatief waarbij geld wordt
verdeeld onder verenigingen en stichtingen in onze
regio.

Als je al lid bent van de Rabobank heb je per post een stembiljet ontvangen. Hiermee kun je
maximaal 5 stemmen uitbrengen waarvan drie op dezelfde organisatie.
Nog geen lid van de Rabobank. Aanmelden kan via internet of via het plaatselijk kantoor
Rabobank Emmen/Coevorden bereikbaar via 0591-680680.
Als lid ontvang je vier keer per jaar het ledenmagazine ‘Dichterbij Emmen-Coevorden’.
Hierin staat ondermeer: financieel nieuws, verhalen over maatschappelijke projecten die de
Rabobank steunt, interviews met lokale ondernemers en lokale en landelijke aanbiedingen.
Stemmen kan tot en met 25 oktober. 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. Meer informatie over deze actie vind je terug op de
website van Rabobank Emmen-Coevorden
Bij deze het verzoek aan iedereen je stem uit te brengen. Doe dit bij voorkeur op:
• Vereniging Lr & Pc de Runderuiters/Manege de Stijgbeugel en
•

Stichting Pony Manege Emmer-Compascuum
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Verenigings- en manegelessen
Wil je graag paardrijden maar heb je geen eigen paard of pony dan zijn manegelessen de
oplossing. Deze worden iedere woensdagmiddag gegeven door Nathalie Buwalda. Zij geeft les
met haar eigen pony’s. Je leert op een leuke en leerzame manier paardrijden. Regelmatig
worden er dressuurproeven gereden of vinden er springoefeningen plaats.
Op de maandagavond geeft Viola Nijland en op dinsdagavond Henk Robben les aan ruiters
met eigen paarden/pony’s. Beiden zijn gedreven instructeurs. Een aantal leden hebben het
tot Drents of zelfs Nederlands kampioen gebracht! Er is nog ruimte. Kom gerust eens kijken
of spreek een proefles af.

Westernlessen
Sinds enkele maanden wordt er op de manege op de woensdagavond in de even weken
Westernles gegeven aan een enthousiaste groep ruiters (zowel western- als Engelse ruiters)
door Natascha Holtrop. Natascha is meervoudig Nederlands kampioen Westernriding.
De Westernsport is erg breed, daardoor komen er elke les meerdere onderdelen aan bod.
Ook zijn we bezig met verschillende technieken, zoals shoulderlift, backlift etc.
In onze app groep kunnen we verzoekjes indienen welke dan in de les worden behandeld. Ook
hebben we al meerdere thema-avonden gehad zoals schriktraining, trailtraining en een
theorie avond.
We hebben een erg leuke gevarieerde groep, met na de les vaak nog even gezellig na zitten.
Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Je bent van harte welkom op woensdagen in
de even weken van 19.00 uur – 20.00 uur. Houd wel de geldende Corona maatregelen in acht.
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Working Equitation door Arie de Best
Eens in de paar weken worden er momenteel gastlessen gegeven door Arie de Best.

Arie is gespecialiseerd in Working Equitation (arbeidsrijstijl). Dit is in ons land een nog
relatief jonge sport met een groeiend aantal enthousiaste beoefenaars. Working Equitation
is allround teamwork tussen ruiter en paard.
Bij het plannen van een les wordt een oproep via Whatsapp en/of Facebook geplaatst. Hoe je
aan te melden staat in deze oproep vermeld.

Indoor Regiokampioenschappen Drenthe
Binnenkort starten de Regiokampioenschappen Drenthe. Informatie hierover is te vinden op
de website van paardensportdrenhte.nl.

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland voor 27 november. Afhankelijk van de
maatregelen rondom Corona en de opkomst zal worden beoordeeld of en hoe deze kan
plaatsvinden.
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Pensionpaard in de spotlight
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er sinds januari 2020 weer paarden staan bij de manege.
In deze rubriek zullen wij ze aan jullie voorstellen. Voor nu Tara.
Tara is een Tinker x Paint merrie van 7 jaar. Tara is erg werkwillig. In de 2,5 jaar dat Tara
en Frouwkje samen zijn hebben ze al veel belevenissen gehad. Zo zijn ze al meerdere keren
op trektocht geweest, hebben ze meegedaan met schriktrainingen, trailtrainingen,
puzzelritten, koeienclinics, WE clinics, Trec wedstrijden en Westernwedstrijden. Ook is
Tara een ware musical ster, vorig jaar hebben ze meegedaan in een musical welke een week
lang werd opgevoerd. In de Polebending (Westernonderdeel) heeft Tara al meerdere prijzen
mee naar huis genomen, maar toch blijft het buitenrijden favoriet. Tara is dol op alle
aandacht die ze van iedereen krijgt sinds ze op de manege staat.

Ik geef de pen door!
Een initiatief. Er worden een aantal vragen gesteld
aan één van onze leden. De reactie plaatsen we in de
nieuwsbrief. Dit is de eerste keer. Daarom de vraag,
wie durft? Wie zien je aanmelding graag tegemoet via secretariaatrunderuiters@gmail.com.
Je reactie plaatsen we in de volgende nieuwsbrief.
•

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?
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Bereikbaarheid manege
Iedereen heeft ervaren dat de manege niet via de reguliere inrit bereikbaar is! De
parkeerplaats van de manege is momenteel bereikbaar via de Schoollaan en het tijdelijk
verbrede fietspad.

Corona
Helaas hebben we momenteel te kampen met Corona en alle maatregelen daaromtrent.
Gelukkig kunnen momenteel de lessen wel plaatsvinden en mogen er wedstrijden worden
georganiseerd. Jammer genoeg zijn toeschouwers momenteel niet toegestaan bij
wedstrijden en trainingen. Daarbij is de kantine gesloten.
We willen iedereen vragen de maatregelen te respecteren. Zijn er wijzigingen dan wordt
iedereen via de bekende kanalen geïnformeerd. De basismaatregelen zijn bij iedereen
bekend.
•

houd minimaal 1,5 meter afstand

•

was je handen regelmatig

•

gebruik je gezonde verstand.

Vrijwilligers
We blijven het zeggen. De vereniging kan niet zonder.
Alle hulp is welkom. Bijvoorbeeld hulp bij:
- het doen van onderhoud;
-helpen in de kantine;
-periodiek schoonmaken van de kantine:
-helpen bij wedstrijden;
-het organiseren van activiteiten en acties;
-het werven van sponsors etc.

Meld je aan! Vele handen maken licht werk. Bovendien is het gezellig. Aanmelden kan via de
bekende e-mailadressen of bestuursleden. Geef gerust aan waar je voorkeur naar uit gaat.
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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.

Agenda
Op de website staat de actuele agenda. Deze wordt regelmatig geactualiseerd:
Hieronder enkele data met geplande activiteiten:
• Aardappel- en uien actie tot en met 12 oktober
•

Rabo ClubSupport 5 tot en met 25 oktober

•

17 oktober Trec PTV Clinic

•

8 november Autumnwedstrijd

•

22 november Onderlinge Dressuurwedstrijd

•

27 november algemene ledenvergadering

Wij zijn ook te volgen via Facebook en Instagram
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