Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief november 2015
Op ons programma...
14 november wordt er weer een gezellige Snertrit georganiseerd. Een leuke rit voor menners en ruiters met
onderweg een stop met een kommetje erwtensoep en een hindernis. Het einde vieren we met een hapje en
een drankje tijdens de prijsuitreiking bij de houtkachel.
Op 21 november is de Sinterklaasintocht in Blaricum. Ter voorbereiding geeft Petra Verkerk op zondag 15
november om 15.00 uur een carrouselles voor de ruiters die meerijden tijdens de intocht. De plaat zal rond
15.00 uur een uurtje bezet zijn.

Afgelopen evenementen
4 oktober hebben wij weer oefenspringen georganiseerd. Wat was het een gezellige dag!
17 oktober onderlinge menwedstrijden waren wel wat nat, maar het plezier was er niet minder om. De foto's
spreken voor zich!
Zondag 18 oktober was de onderlinge wedstrijd gepland voor het springen en de dressuur.
Voor het springen waren er niet genoeg deelnemers. Kimberley had een mooie dag voor de dressuur
uitgekozen! Wat een leuke deelnemers.

Terrein
Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar in Laren heeft Stad en Lande nog een terrein waar leden
gebruik van kunnen maken. Het terrein is gelegen naast de Ruiterweg 60 in Laren, links van het bospad en
achter de hockeyvelden. Het is een fijne locatie en steeds meer leden maken gebruik van het terrein. Er zijn
geen voorzieningen zoals op het Stad en Lande Ruiters terrein in Blaricum.
Het was een eigen initiatief van de gebruikers van dit terrein om dit eens flink op te knappen, anderen
hielpen spontaan mee. De open plekken in de begroeiing om de rijbak zijn opgevuld met snoeihout en een
berg verzameld afval is afgevoerd. Het slepen wordt door de gebruikers zelf gedaan met het
vrachtwagenwiel. Ook hier geldt dat de ruiter de mest van zijn paard/pony opruimt.
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Verlichting
Nu de donkere periode van het jaar aanbreekt, vermelden wij graag de tijden van de verlichting op de rijplaat.
De lampen branden van maandag tot en met vrijdag tot 21:30 uur en op zaterdag en zondagavond niet. Dan
blijven de lampen uit daar de ervaring leert dat er dan niet gereden wordt.

Algemene Ledenvergadering
VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING STAD EN LANDE
RUITERS 20 NOVEMBER 2015 IN DE BLAERCOM, SCHOOLSTRAAT BLARICUM.
AANVANG 20.15 UUR
1. OPENING
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN
4. HULDIGING KAMPIOENEN
5. NOTULEN VOORJAARSVERGADERING 3 APRIL 2015
6. PENNINGMEESTER: begroting 2016;
per 1-1-2016 mogelijkheid tot betaling in 4 termijnen;
automatische incasso 2017 in 4 termijnen.
7. EVENEMENTENCOMMISSIE: evaluatie 2015;
jaarplan 2016;
vrijwilligers.
8. HAVERKORREL, WEBSITE, NIEUWSBRIEF
9. RIJHAL
10. RONDVRAAG
11. SLUITING

Haverkorrel
Sinds de nieuwsbrief maandelijks verschijnt, komt de Haverkorrel 3x per jaar uit. In december komt de
volgende. Hiervoor is nog kopij nodig. Sinds de vorige Haverkorrel (juni) zijn er veel evenementen bij Stad
en Lande Ruiters geweest. Wil je iets schrijven over wat je daarbij hebt meegemaakt, of heb je een foto met
een stukje tekst? Lever het aan vóór 15 november a.s., dan kan dat worden geplaatst in de decemberHaverkorrel. Wil je over iets anders schrijven, misschien wel een paardrijvakantie, of een strandrit, of….? Dat
mag natuurlijk ook! Lever het vóór 15 november a.s. aan bij de redactie, dan kan dat worden geplaatst in de
december-Haverkorrel. Emailadres: irenevanzon@gmail.com

Lidmaatschap
Nog steeds bestaat er een misverstand over het lidmaatschap. Voor alle duidelijkheid: de ruiter/amazone
wordt lid en niet het paard. Rij je op een paard van iemand die al lid is, dien je zelf ook het lidmaatschap aan
te gaan om zo gebruik te maken van ons terrein.
Leden van onze vereniging dienen dit door te geven aan de bijrijder van zijn/haar paard.
Roos Dijkstra, Secretariaat

Ruiterbewijs
Gezien de geringe belangstelling voor het ruiterbewijs in oktober/november is er besloten de volgende te
organiseren in het voorjaar van 2016. Het wordt waarschijnlijk in de maand maart, afhankelijk van het weer.
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Bereikbaarheid
Sinds kort beschikken wij over een brievenbus. Daarop staat www.stadenlanderuiters.nl Met huisnummer 2A.
Echter, als u dit adres intoetst in uw navigatie komt u terecht op het ziekenweitje. Beter is om Meentzoom 1
in te voeren en ook dit adres te hanteren voor bezoekers en indien hulpdiensten opgeroepen moeten worden.
Onze ingang is namelijk daar tegenover.

Jarigen in oktober die afgelopen maand helaas niet genoemd zijn, sorry!
2
3
7
9
11
16
21
21
26

Simone Groothoff
Stijn Vos
Mariette de Fouw
Lieke Stut
Marieke Vis
Janna van der Pas
Peter Post
Monique Spilt
Vivienne Titulaer

Jarigen in november
2

3
4
7
12
14
15

Nan Eek
Inge Kamp
Manon Kragt
Annick Tibboel
Dick Benkhard
Nikita van Mechelen
Dennis van Hijum
Dominique Kriek
Manuela van den Bergh
Mandy van den Broek

16
19

20
24
26
27
30

Ellen Rutgers
Patricia Zegers
Ellen Barneveld
Suzanne Witteveen
Samantha Voorneveld
Lily Heijnen
Natasja Bunt
Annelies Stam
Jeroen Post
Selena Nijholt
Roxanne Rigter

Hoe kan
ik U

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Helpen?

www.hoekanikuhelpen.nl
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