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G BLIJVEN DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

Het nieuwe jaar is alweeer 18 dagen oud. laten we hopen dat er op korte termijn een positeve ommekeer komt in
de Coronacrisis. De komende tijd zullen we helaas moeten dealen met de beperkingen die ons worden opgelegd.
Maar blijf postief! Het is nu de tijd om creatief te zijn, de beperkingen ter harte te nemen, en denken in mogelijkheden. Want deze zijn er, ondanks de beperkingen.
Indoor Hartje Drenthe
Januari betekent voor De Stroomruiters; Strijdlustige ruiters, volle tribunes en een kantine gevuld met gezelligheid. Op de dag
van vandaag is niets zoals het was. Het is stil op het terrein van De Stroomruiters. Het IHD 2020/2021 is definitief afgelast
door de beperkingen vanwege de Coronapandemie. De focus ligt nu op editie 2021/2022, laten we hopen dat dit een
editie wordt met een gouden randje!
Online IHD BINGO!
Op zaterdag 23 januari 2021 stond de Grote Prijs gepland. Omdat we de sfeer en saamhorigheid op deze dag willen proberen te behouden heeft de activiteitencommisie een ONLINE INDOOR HARTJE BINGO georganiseerd voor alle leden van de
Stroomruiters. Meer hierover per mail er verderop in deze nieuwsbrief.
Accommodatie blijft geopend, tenzij...
De paardensport heeft een bevoorrechte positie m.b.t. het openstellen van de binnensportlocaties. Paardrijden in onze accommodatie is toegestaan, mits de geldende regels in acht worden genomen. Kort gezegd is dat, houdt ten alle tijde 1,5 afstand
van elkaar; groepsvorming is niet toegestaan; inchecken bij binnenkomst; alleen strikt noodzakelijke begeleiding mag mee
naar binnen (draagt mondkapje); publiek is niet toegestaan. Wij zijn ons er van bewust dat deze regels niet leuk en verre van
ideaal zijn, maar alleen met deze regels mag de accommodatie open blijven. Wij gaan uit van ieders medewerking en gezonde
verstand. Houd je aan de regels, hiermee voorkomen we dat de accommodatie alsnog op slot moet.
Oefenparcours
Concours lijkt geschiedenis, maar er komt een dag dat we weer op concours mogen. Daarom hebben wij als bestuur besloten
dat er de komende periode twee keer een oefenparcours in de Stroomruiterhal wordt geplaatst - 24 januari t/m 7 februari
en 28 februari t/m 14 maart. Op deze manier kunnen de paarden ook wedstrijdgericht getraind worden. (Gaat er tijdens het
rijden iets kapot, meld het dan bij een van de bestuursleden, dan kunnen wij ervoor zorgen dat het gerepareerd of vervangen
wordt) Let op! Dit oefenparcours is, net als het gebruik van de accommodatie, alleen voor eigen leden.
Toekomst
Hoe het er na 9 februari uitziet is voor ons allemaal nog onzeker. Wij zullen jullie blijven informeren via onze website, nieuwsflitsen en Facebook. Neem bij onduidelijkheden contact op met het bestuur.
Stay Strong, Stay Safe en denk om elkaar!
Sportieve groet namens het bestuur

Judith de Haan

Jacoline Jonkers
Even voorstellen…

Ik ben Jacoline Jonkers, 31 jaar en woon samen met mijn vriend
Patrick Eleveld in Hijken. In het dagelijks leven werk ik als physician assistant chirurgie binnen de Treant Zorggroep. Een zeer dynamische en uitdagende functie waar ik in de ochtend visite loop bij
patiënten op de verpleegafdeling en in de middagen poli of verrichtingen spreekuur draai. Dit laatste bestaat uit het verrichten van
kleine chirurgische ingrepen.

In mijn vrije tijd ben ik veel bij de paarden te vinden. Waar ik in het verleden ook wel in het Z springen/dressuur te vinden was, rijd ik momenteel
met wat jongere paarden in het B en L. Naast de paardensport, heb ik ook
steeds meer interesse voor de fokkerij. In 2021 hopen we dan ook een
paar interessante veulens te verwelkomen.
Tijdens de ALV op 18 november ben ik toegetreden tot het bestuur van de Stroomruiters als bestuurslid. Ik hoop dat ik middels een bestuurlijke functie een welkome aanvulling kan zijn voor de gezellige, actieve club de Stroomruiters!
Ik hoop dat jullie middels deze voorstel ronde mij een beetje hebben leren kennen. Vragen zijn altijd welkom, schroom niet!
Tot snel!

STALLING GEZOCHT
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de bijzondere gift die De Stroomruiters heeft mogen ontvangen; ‘de koets’.
Het bestuur is op zoek naar een plekje om de koets voor ongeveer een jaar neer te kunnen zetten. Hebt u een plekje over bij
u in de schuur/loods? Dan hoort het bestuur graag van u.

CORONA GRATIFICATIE
Alle instructie heeft rondom de kerst een bonus ontvangen. Deze bonus is voortgekomen uit de vrijwillige contributie in de maand mei 2020. Het bestuur heeft het bedrag
aangevuld en een fles ‘Peerdeslok’ toegevoegd als dank voor inzet en trouw aan de club
het afgelopen jaar.
Miranda Trip; “ Ik wil alle leden en het bestuur van De Stroomruiters
hartelijk danken voor de gevulde envelop en
de fles Peerdeslok.
Ik was aangenaam verrast!”.

KNHS INDOORKAMPIOENSCHAPPEN 2021 AFGELAST
Gezien de huidige ontwikkelingen rond de coronacrisis is het vervelende besluit gevallen om de KNHS Indoorkampioenschappen van 2021 niet door te laten gaan. Een besluit dat uiteraard in nauw overleg met de KNHS
Regio’s is genomen.
Eind 2020 was er goede hoop dat er door het later organiseren van de KNHS Indoorkampioenschappen nog mogelijkheden
waren voor het realiseren van deze mooie titelstrijd. Het verplaatsen van het kampioenschap gaf de regio’s langer de tijd om
meetmomenten, selecties en/of regiokampioenschappen te laten verrijden. Helaas is nu gebleken dat dit door het verlengen
van de huidige lockdown geen realistisch plan meer is. Met de laatste verlenging van de lockdown zullen activiteiten zoals
meetmomenten op zijn vroegst half februari plaats kunnen vinden en dat is voor veel regio’s te laat om een eerlijke en goede
selectie te laten plaatsvinden. Bron: KNHS

LET OP! HUIDIGE REGELS IN ONZE ACCOMMODATIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je KLACHTEN, dan blijf je THUIS!;
Mondkapje verplicht ruiters op paard en instructie in de bak
uitgesloten
1,5 METER regel van toepassing;
De accommodatie blijft OPEN voor vrij rijden en trainen;
Bij BINNENKOMST van de accommodatie CHECK je IN bij het
aangegeven incheckpunt in de sluis;
GEEN PUBLIEK
De kantine blijft GESLOTEN;
Groepsvorming is zowel in de accommodatie als op het buitenterrein NIET toegestaan.
Spreek elkaar aan waar nodig! Alleen samen krijgen we het
Coronavirus onder controle

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING
Op maandag wordt er altijd hard gewerkt door de maandagochtendploeg. Zij ruimen op, klussen en slepen de bak. Gebruik jij
op vrijdag, zaterdag of zondag hindernissen. Ruim deze dan weer op zodra je de accommodatie verlaat (m.u.v ten tijde van
oefenparcours). Ruim ook de mest van uw paard op voordat je de accommodatie/terrein verlaat en doe alle lichten uit. De
lichten branden met regelmaat overdag, wanneer dit blijft voorkomen zullen wij de lampen overdag definitief uitschakelen.

BERICHT VAN PENNINGMEESTER
Bij het automatisch incasso van februari zal het bedrag hoger zijn dan anders,
vanwege de jaarlijkse lidmaatschapkosten KNHS en Regio.
Vriendelijke groet,

Gerard Limburg

