Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief juli/augustus 2016
Op ons programma...
Deze nieuwsbrief is, in verband met de vakantieperiode, voor de maanden juli en augustus.
3 juli hebben we helaas moeten afgelasten. Er is teveel regen gevallen en de voorspellingen zijn niet goed.
17 juli is er een officiële dressuurwedstrijd. Te rijden klassen: B tm ZZ licht. Informatie en inschrijven:
dressuur@stadenlanderuiters.nl
7 augustus is er oefenspringen. Meld je aan: springen@stadenlanderuiters.nl
13 augustus is er oefenringsteken ter voorbereiding op de activiteiten tijdens de Blaricumse feestweek. Ruiters
kunnen met en zonder zadel oefenen. Ook de menners zijn welkom.
We beginnen om 13.00 uur en tot 16.00 uur kun je zo vaak steken als je wilt. Deelname kost 5 euro per combinatie/
aanspanning. Opgeven is niet nodig, kom en doe mee. Voor vragen: springen@stadenlanderuiters.nl
20 augustus Lol met je Knol. Deze middag wordt voor de 3e keer georganiseerd samen met de Oranjevereniging op
het Stad en Lande Ruiters verenigingsterrein.
Het 1e jaar werden de spelletjes individueel gedaan, vorig jaar ging het om de teamprestatie. Wat zal het team van
enthousiaste vrijwilligers dit jaar bedenken? Laat je verrassen, het wordt in ieder geval een onvergetelijke middag
voor zowel deelnemers als toeschouwers.
Inschrijven gebeurt ’s morgens om 10.00 uur bij het ringsteken op het Ziekenweitje. Deelname kost 5 euro per
combinatie, dit is incl. 1 frisdrankje. Voor vragen: springen@stadenlanderuiters.nl

4 september is er oefenspringen. Meld je aan: springen@stadenlanderuiters.nl
De datum van de officiële springwedstrijd op 25 september is 1 week vervroegd naar 18 september.
Deelname aan alle evenementen geschiedt geheel voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie
kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Verzekering is derhalve een zaak van de deelnemer zelf.
Het dragen van een ruitercap is verplicht. Wij raden de deelnemers aan een bodyprotector te dragen.

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl
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Afgelopen evenementen
De Samengestelde Menwedstrijd op 3 en 4 juni was een enorm succes. Paul, Aimée en Harrie hebben met een groot
team van ruim 100 enthousiaste vrijwilligers een heel geslaagd evenement georganiseerd, waaraan velen enorm veel
plezier hebben beleefd.
In de Haverkorrel staat een terugblik en op de Facebookpagina staat werk van diverse fotografen.

De Bixiewedstrijd en -speldag op 25 juni was
een groot succes. We hebben veel blije
gezichten gezien bij de aanblik van de
mooie medailles, bekers en rozetten.

Voor de onderlinge dressuurmiddag op 26 juni waren veel deelnemers.
Het onderling springen dat op dezelfde dag was gepland ging niet door vanwege
te weinig belangstelling.
De uitslagen van onze wedstrijden zijn te lezen op onze website. Van de
Samengestelde Menwedstrijd kunnen de uitslagen gevonden worden op
hoefnet.nl.

Haverkorrel
De redactie legt op het moment de laatste hand aan de Haverkorrel die u binnenkort in uw mailbox ontvangt. Een
vaste rubriek is: "vraag en aanbod". Een bijdrage hiervoor kan nog worden geplaatst, mist aangeleverd uiterlijk 10
juli a.s.

Terrein
Er is de laatste tijd met veel inzet gemaaid door Ton Waarlé en Jos Groot.
Nadat het rode Snoephuisje op ’t Harde is geweest tijdens de Samengestelde Menwedstrijd op 3
en 4 juni, is het bij de terugplaatsing iets gedraaid neergezet, zodat de mensen in de catering
ook op de plaat kunnen kijken. Het gevolg is dat er een stuk moet worden bestraat. We werken
eraan dat dit z.s.m. gebeurt.
Nogmaals het verzoek om het mest op te ruimen, dit dient direct te gebeuren. Er zijn 2 groene
containers en 2 setjes mestboy. Ook in de kokosbak, waar je de mest tussen de kokos niet zo
goed ziet liggen, moet dit gebeuren! Ander afval gaat in de grijze container.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een net, schoon en opgeruimd verenigingsterrein.
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Weetjes
Catering vrijwilligers
Een vaste groep zorgt voor hapjes en drankjes tijdens de evenementen. Hoe meer evenementen er zijn, hoe meer
vrijwilligers er nodig zijn. Het blijkt lastig om extra hulp in de catering te krijgen. Meestal houden we blokken van 3 uur
aan, zo blijft het voor iedereen een leuke bezigheid. Ben je 18+ en lijkt het je leuk om af en toe de hulp van iemand
van de vaste cateringploeg te zijn, kijk dan op het evenementenoverzicht en geef je beschikbaarheid door:
marianne@stadenlanderuiters.nl
Catering direct afrekenen
Met direkte ingang is er alleen nog direkte betaling mogelijk in de catering. Het is onmogelijk om lijstjes bij te houden
van mensen die zeggen aan het eind van de dag te zullen gaan betalen. Alle betalingen dienen contant te worden
voldaan. Pinapparatuur is niet aanwezig.

Jarigen in juli
1
2
6

9
14
16
23
24

Elvira Tibboel
Manouk Schuurman
Roos Dijkstra
Joke Vos
Jesper Miedema
Fleur Vermeij
Luna Cornelissen
Esmé van der Woude
Miriam Terpstra
Virginia Timmerman
Kim Adrichem
Marco van Hezel
Jeanine Berkeljon
Jacqueline Bakhuizen

25
26
27
28
29
31

Thierry Vendelbos
Wendy Slootweg
Lisa van Kuijk
Chanel de Bruijn
Michelle Verhoef
Sanne Pels
Cathelijne Buijs
Ingrid de Gooijer
Claire Rieske

Jarigen in augustus
2
4
7
10
17

Elize Muijs
Melanie Rigter
Anne-Marie de Fouw
Charity Schutte
Albert de Vente
Marja Hoogendoorn
Mirjam Supèr-Vriend
Willemijn Boersma

18
19
20
22
24
25
27

Amber Schriek
Rosa van Dorsser
Elaine Rieder
Teus Dorrestijn
Wendy Aaldijk
Pascallel Loef
Lisan Vos
Paul Loman

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Hoe kan
ik U

Helpen?

www.hoekanikuhelpen.nl

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl

