
IN ‘THE SPOTLIGHT’

WIST U DATNIEUWS

NIEUWSBRIEF

De Stroomruiter indoor & outdoor kampioenen zijn vastgelegd @HenkLomulderFotografie. Op bovenstaande foto is het pony-
team van de Stroomruiters te zien. Dit team wist de Drentse titel te bemachtigen en eindigden vervolgens als 7e op de Hippi-
ade. Wat een geweldige prestatie!

• U zich altijd moet afmelden voor 
de lessen?

• Dit heel belangrijk is?

• Er zo kosten bespaard kunnen 
worden?

• Het fijn zou zijn als alle leden de 
kruiwagens met mest ook een 
keer zouden legen?

• Dit kan in de oranje mestcontainer 
naast de sluis?

• Wanneer je een adres en mail wij-
ziging hebt, je dit door moet ge-
ven aan het secretariaat?

• Het mail adres is                                                    
secretariaat@stroomruiters.nl?

• De instructeur/instructrice les 
geeft, niet de ouders?

MANEGE GESLOTEN

Het indoor seizoen is weer in aantocht, een drukke tijd met evenementen in 
de accommodatie. Op www.stroomruiters.nl onder het kopje manege open 
en gesloten zullen we continue vermelden wanneer de accommodatie/rijhal-
len gesloten zijn voor het vrij rijden. Deze teksten worden zorgvuldig samen 
gesteld, wijzigingen kunnen niet voorkomen worden. Wij rekenen op ieders 
begrip wanneer het een keer anders is dan op de website vermeld staat.

KNHS OPLEIDING

Vanaf 22 oktober 2019 heeft de KNHS de Willem van Es hal op dinsdag-
avond van 19:30-22:00 uur afgehuurd voor de KNHS opleidingen. Dit loopt 
t/m 2 maart 2021. Er zijn dinsdagvonden waarop ze niet komen. Op de web-
site onder het kopje manege open en gesloten zal vermeld worden wanneer 
de KNHS niet aanwezig is, op die momenten kan er wel vrij gereden worden.

WIJZIGING LESSEN

Vanaf 15 oktober 2019 zullen de lessen van Yvonne van Trigt op maandag 
van 16:00 - 17:00 uur plaatsvinden i.p.v. 17:00-18:00 uur. Net als voor-
heen zal deze les plaatsvinden in de Stroomruitershal. 

Vanaf 17 oktober 2019 zal er een extra pony springles gegeven worden 
door Laura van Trigt. Deze les zal plaatsvinden van 17:00-18:00 uur in de 
Stroomruiterhal. 



NIEUWS

LESSEN TIJDENS KLEINDIERENSHOW

In week 43 zal de Beiler Kleindieren Club weer in de Strooomruiterhal te 
vinden zijn. De Stroomruiterhal is om deze reden naar verwachting gesloten 
vanaf maandag 21 oktober 2019 t/m zaterdag 26 oktober 2019. Er kan vrij 
gereden worden in de Broekerthal en in de Willem van Es hal wanneer er 
geen lessen zijn. De lesindeling voor deze week is als volgt:

Dinsdag
Yvonne   Willem van Es hal. 
Miranda & Wim  Beide halve Willem van Es hal.
De lessen van Bram zullen o.v.b. bij Bram thuis plaatsvinden i.v.m. de KNHS 
opleiding in de Willem van Es hal. Bram overlegt dit zelf met zijn lessers. 
De lessen van Yvonne vinden gewoon plaats in de Willem van Es hal.
Woensdag
De lessen van Wim en Marrit zullen in een halve Willem van Es hal plaats-
vinden.
Donderdag 
De menlessen zullen doorgaan in de Willem van Es hal. 
De lessen van Laura zullen plaatsvinden in de Broekerthal. 

MOOIE OPBRENGST RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE!

De Rabobank Clubsupport actie heeft een mooi bedrag van €401,11 opgele-
verd. Dit bedrag zal bijdragen aan het realiseren van een invalidentoilet op 
de accommodatie van de Stroomruiters.Bedankt alle iedereen die ons hierin 
gesponsord heeft.

27 DECEMBER - 4 JANUARI 2020
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2-3 november   Dressuurconcours DCNN  Meer informatie volgt
9 november   KVTH IBOP    Stroomruiters- & Broekerthal
16 november    VSN cup    Welke rijhallen nog onbekend
27-30 december   IHD dressuur    Gehele accommodatie

3-4 januari    IHD Springen    Stroomruitershal & Willem van Es hal
10-12 januari   IHD springen    Stroomruitershal & Willem van Es hal
14-18 januari   IHD springen    Stroomruitershal & Willem van Es hal
25-26 januari   Dressuurconcours DCNN  Gehele accommodatie


