
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessen & vrij rijden IHD/feestdagen 
2018-2019 
Een overzicht betreft de lessen tijdens het 
IHD en de feestdagen is reeds rondgemaild 
en op de website geplaatst.  

Een overzicht voor het vrij rijden zal zo 
spoedig mogelijk volgen via de website. 

Stroomruiters Nieuwsbrief 

December 2018   

Genomineerden sportgala Midden-
Drenthe 
Ook dit jaar zijn er weer Stroomruiters 
genomineerd voor het sportgala van 
Midden-Drenthe, dit zijn: Wim Pomp, 
Vicky Bakx, het pony 6tal. Het sportgala 
zal plaatsvinden op zaterdag 26 januari 
2019 om 20:00 uur in de Drenthehal in 
Beilen zijn. Alle genomineerden 
ontvangen zelf vrij kaarten. Wil je ook 
heen om onze Stroomruiters aan te 
moedigen? Meld je dan even bij het 
bestuur, daar zijn vrijkaarten verkrijgbaar. 
Ten zijner tijd kan er gestemd worden op 
alle genomineerden. Zodra hier meer 
over bekend is zal dit per mail 
gecommuniceerd worden.   

 NL Doet 
Op 15 en 16 maart 2019 zal NL Doet 
weer plaatsvinden. Het bestuur heeft 
besloten weer aan deze jaarlijkse dag 
mee te doen. De financiële bijdrage is 
inmiddels goedgekeurd dus voor deze 
dag zal ook weer geld beschikbaar zijn.   

Het bestuur wenst iedereen een goed 
en sportief 2019!  

 

  



 

Verbouwing buitenbar 
De verbouwing bij de 
buitenbar schiet al mooi op!! 
Nu het indoor voor de deur 
staat, en we ons weer mooi 
willen presenteren. hebben 
we het volgende klusje van 
“jou manege” in de 
aanbieding.  
De wand bij de vernieuwende 
buitenbar zal worden 
geschilderd door onze 
winterschilder.  
Echter vooraf moet de 
achterwand gewassen en of 
ontvet worden. Welke leden of 
les groep wil dit klusje zsm 
aannemen? Aanmelden kan 
bij Henk Lomulder.  

Oliebollen springen  

16 december 2018 staat er 
weer het jaarlijkse oliebollen 
springen gepland. Er zal om 
16:00 uur begonnen worden 
met de pony’s, vervolgens zal 
er verder gegaan worden met 
de paarden. Opgave is nog 
mogelijk!  
Geef je op uiterlijk maandag 
10 december! 

Lijst in de manege of 
rtc@stroomruiters.nl 

Kosten € 2,50 per combinatie. 

 

  

Verlichting 
Een vriendelijk verzoek aan alle leden om de verlichting 
(Inclusief buitenverlichting) na het verlaten van de 
accommodatie uit te doen!!!    
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