Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief dec 2015/ jan 2016
Op ons programma...
De winter gaat zijn intrede doen en daardoor zijn er geen activiteiten. Wij willen jullie wel allemaal van harte
uitnodigen op 9 januari 2016. Dan wordt er op het Stad en Lande Ruiters terrein een nieuwjaarsreceptie
gehouden. Alle (leden/vrijwilligers) zijn welkom vanaf 17.00 uur om het jaar 2016 te beginnen met een hapje
en een drankje bij de houtkachels.

Afgelopen evenementen
Op zondag 1 november hebben de ruiters weer mogen genieten van het oefenspringen. Tijdens deze dag
kregen de ruiters les van Lammert Laseur. De ruiters vonden het erg leuk en interessant om te horen wat er
goed ging en op welke punten ze iets konden verbeteren.

Zoals elk jaar sloten wij het seizoen af met de alom bekende Snertrit. Deze werd op zaterdag 14 november
gereden. Menners, maar ook ruiters reden mee met deze rit. Onderweg konden de menners en de ruiters
genieten van een heerlijk kommetje Blaricummer erwtensoep en natuurlijk van de mooie rit door Blaricum,
Laren en Eemnes. De hindernissen onderweg waren uitdagend! Op het Stad en Lande Ruiters terrein
moesten de menners een vaardigheidparcours afleggen en de ruiters konden in het parcours nog een
sprongetje maken. Na afloop was er een gezellig hapje en drankje op het terrein met een groot vuur in de
kachel. Kortom, een super gezellige dag!
Ruiters: 1. Fleur Bos, 2. Joëlle de Gooijer, 3. Ilse Stut
Menners: 1. Jos Fokker, 2. Sanne Loman, 3. Robin van der Weiden
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Algemene Ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de Clubkampioenen van 2015 gehuldigd. Een verslag van de
vergadering vindt u later in de maand in de decembereditie van de Haverkorrel.

Terrein
We vragen iedereen zaken die niet in orde zijn op het terrein direct te melden bij het
secretariaat: secretaris@stadenlanderuiters.nl, of spreek één van de bestuursleden aan.
Nu het Stad en Lande Ruiters terrein in Laren meer bekendheid krijgt, wordt er ook steeds
meer gereden.
Wellicht wordt er door het vele water op het terrein in Blaricum binnenkort ook instructie
gegeven. Dit zal in overleg zijn met de deelnemers en is alleen overdag mogelijk, aangezien er
geen voorzieningen zijn. Intussen wordt er door Jan Calis alles aan gedaan om het terrein zo
goed mogelijk te houden. Bert Post heeft de bodem van de plaat losgemaakt met een
cultivator, zodat het water dieper de grond in kan zakken. Dit was nodig omdat de plaat na de
regen steeds blank staat. We hopen dat dit een verbetering geeft. Terwijl hij bezig was is ook
het toegangspad aangepakt! Heren een GROOTS dank jullie wel!
Op veler verzoek nog een keer het adres: Ruiterweg naast nr 45 in Laren. De foto laat de
entree zien via het bospad. Op het hek zit geen slot, graag weer dicht doen bij vertrek.

SponsorKliks

We hebben bericht ontvangen van SponsorKliks dat de 1e betaling binnenkort wordt
overgemaakt. Circa 17 euro, dat is het begin. Ter informatie: er is een vereniging die in
november 2015 423,36 heeft ontvangen. Wij hopen op jullie medewerking om ook in die richting
te komen. Wil jij weten hoe jij hieraan kunt bijdragen, kijk in de volgende Haverkorrel.
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Vrijwilligers
In de loop van het jaar hebben steeds meer vrijwilligers zich aangemeld bij de
organisatie van de evenementen. We hopen dat dit zich voortzet in 2016.
Rebecca Loef schreef in de nieuwsbrief van september een oproep voor een tekstschrijver die de
nieuwspagina van de website gaat bijhouden. Lijkt je dit leuk en heb je hier tijd voor ? Meld je
aan:penningmeester@stadenlanderuiters.nl

Jarigen in december/januari
December
23 Tessa Haring
2 Daan Wolthuis
27 Fleur van Wees
7 Kelly Brouwer
29 Sytske Boersma
9 Jan Peter van Hezel 31 Kimberley van ‘t
Anita van Zon
Hoenderdaal
11 Valerie Vos
12 André Eek
Januari
Alissa Miedema
6 Anne Wiegers
14 Robin van der Weiden 7 Annemijn Leunissen
17 Fien Fokker
9 Taco van der Veldt
Daniële Eek
Tessa Rijsemus
Lucas van der Weiden 14 Ellen-Fleur Detering
22 Alex Tak
15 Fleur Bos
Madeleine Bakhuizen
16 Femke van Ostaden
Annelijn van Engen

20 Anne Fleur Groot
Samantha Voorneveld
21 Charissa van Beek
23 Bertus Fokker
Amber Gieskens
25 Stef Bon
Tamara Nobel
26 Marieke van de Put
Pam Bakker
Ricky Hilhorst
27 Tessa Post
28 Marlous Bijl
31 Annemarie Smit
Annejet van Dorsser

Hoe kan
ik U

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Helpen?

www.hoekanikuhelpen.nl
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