
 

 

 

 

 

 

Lessen kampioenschappen 

In verband met de Drentse 
Kampioenschappen zullen de 
lessen van woensdagavond 13 
februari 2019 plaatsvinden in 
een halve Willem van Es hal. 
De Stroomruiterhal is vanaf 
17:00 uur gesloten.  

De springspringlessen op 
donderdagavond 14 februari 
2019 zullen niet doorgaan. De 
menlessen worden verplaatst 
naar 12 februari 2019 vanaf 
19:30 uur.  

 

Stroomruiters nieuwsbrief 

Januari - februari 2019   

Mennen in Willem van Es hal 
In de bestuursvergadering van 7 november 2018 is 
besloten dat er op de volgende momenten vrij 
gemend mag worden in de Willem van Es hal. 
Wanneer er op deze momenten menners zijn mag 
er niet in de hal vrij gereden worden.  

Dinsdag, vrijdag ochtend tussen 08:00-12:00 
uur. Zaterdag en zondag na 15:00 uur.  
Uiteraard geldt ook voor de menners dat de 
accommodatie wel beschikbaar moet zijn.  

De lessen voor het mennen zullen op 
donderdagavond vanaf 19:00 uur in de Willem van 
Es hal plaatsvinden. 

 

NL Doet 

16 maart 2019 is de jaarlijkse NL Doet dag. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en meer 
informatie zal zo spoedig mogelijk volgen. Noteer 
de datum alvast in uw agenda!  

 Poiesz actie 
Dit jaar mogen we weer 
meedoen aan de 
clubkasactie van de Poiesz. 
Op 16 maart 2019 zullen we 
ons als vereniging promoten 
bij de Poiesz in Beilen. De 
voorbereidingen zijn 
inmiddels gestart, meer 
informatie volgt.  

Sportgala Midden-Drenthe 
Dit jaar hadden we 3 genomineerden bij het 
sportgala van Midden-Drenthe. Wim Pomp 
(sportman), Vicky Bakx (sportvrouw), het pony 6tal 
(sportploeg). Op zaterdagavond 26 januari 2019 is 
het pony 6tal gehuldigd tot sportploeg van de 
gemeente Midden-Drenthe. Hiermee hebben zij 
zich geplaatst voor het sportgala van Drenthe op 
11 maart 2019 in de Nieuwe Kolk te Assen.  

Lezing optimalisatie paardenvoer en 
supplementen 
Op woensdagavond 27 februari 2019 om 19:00 uur 
zal er in de kantine van de Stroomruiters een 
uitlegavond zijn over het voeren van je paard en 
hoe dit kan bijdragen tot verbetering van de 
gezondheid, de verhoging van de prestatie en het 
voorkomen van blessures. Er wordt ingegaan op 
de werking van het spijsverteringssysteem en hoe 
bij Horsemolen rekening wordt gehouden met de 
ontwikkeling van diverse soorten voer. De entree 
is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan 
per mail bij Cosima Hatzman (ca.ha@live.nl)  
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