
Indoor Hartje Drenthe is in volle gang, deze week staan er nog een aantal mooie rubrieken op het 
programma. Kijk op www.stroomruiters.nl/indoorhartjedrenthe, hier vindt u alles over IHD!

• Onze accommodatie veel be-
ter tot zijn recht komt met een  
schone (mestvrije) parkeerplek. 

• De Stroomruiters weer mee mag 
doen met de Poiesz JeugdSpon-
sorActie van 10 februari t/m 5 
april.

WIST U DATNIEUWS

NIEUWE WEBSITE

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan onze nieuwe website. Sinds 
afgelopen week zijn we online! www.stroomruiters.nl

Op onze website proberen wij iedereen te informeren, op de hoogte te hou-
den en te laten meegenieten van De Stroomruiters. Marjan Hulzebosch en 
Judith de Haan zullen de website de komende periode onderhouden. An-
net Wonder is de contactpersoon voor het IHD gedeelte binnen de website. 
 
Mist er iets, heb je een nieuws of een tip?
Stuur een mail aan voorzitter@stroomuiters.nl. Wedstrijduitslagen kun je 
gewoon blijven sturen aan wedstrijden@stroomruiters.nl.

NIEUWSBRIEF

IHD
INDOORHARTJEDRENTHE
I

AGENDA

ONDERONSJE
 
Zaterdag 1 februari is het eerste on-
deronsje van 2020. Geef je op door 
een mail te sturen o.v.v. ‘Onderonsje 
1 februari’ met daarin je naam, naam 
van je pony en de hoogte die je wilt 
springen (rtc@stroomruiters.nl).



ACTIVITEITEN MANEGE 

14-18 januari   IHD springen    Stroomruiterhal & Willem van Es hal 
19 januari   Opruimen en schoonmaken Gehele accommodatie
25-26 januari   Dressuurconcours DCNN  Gehele accommodatie
31 januari   JSP tussenbeoordeling  Stroomruiterhal & Willem van Es hal
 
1 februari   Onderonsje springen  Stroomruiterhal & Willem van Es hal
7 februari   Springclinic Marleen Meijer Stroomruiterhal
13-15 februari  Drentse Kampioenschappen Stroomruiterhal & Willem van Es hal

13-14 maart   NL Doet   Gehele accommodatie
14 maart   Boekpresentatie (ovb)  Meer informatie volgt

Kijk voor een actueel overzicht van de aangepaste openingstijden voor vrij rijden op  
www.stroomruiters.nl/accomodatie/rijhallen gesloten.
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BERICHT VANUIT HET BESTUUR 
 
Januari 2020, Indoor Hartje Drenthe is in volle gang. Leden en niet leden ver-
maken zich in en rond de accommodatie van de Stroomruiters in Beilen. 

Toch willen wij even terugblikken naar 2019. In oktober is onze instructeur Wim 
Pomp van zijn paard gevallen, hierdoor was Wim enige tijd niet in staat les te geven. 
Peter Strijker heeft Wim zijn lessen overgenomen in de periode dat Wim herstel-
lende was. Gelukkig is Wim alweer zover hersteld dat hij de lessen weer van Peter 
heeft overgenomen. Peter bedankt voor jouw inzet! Wim fijn dat je er weer bent!

De laatste weken voorafgaand aan het IHD moest er nog best wat gebeuren, 
we kregen spontaan hulp aangeboden door een professionele schilder, super. 
De buitendeuren en toiletgroep is onder handen genomen. Hiervoor dank!

Over het gehele jaar zijn vele vrijwilligers actief geweest binnen de vereniging, 
ook wordt er veel ‘achter de schermen’ gewerkt aan het welzijn van onze ver-
eniging. Iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet, dank! We 
hebben er vertrouwen in dat we ook in 2020 op ieders inzet kunnen rekenen.  
De Stroomruiters! Samen Bouwen, Onderhouden en Genieten!

VELE HANDEN... 

Alle leden zijn welkom om te helpen 
bij het opruimen en schoonmaken van 
de accommodatie na het Indoor Hart-
je Drenthe op zondag 19 januari 2020 
vanaf 11.00 uur.

OPROEP


