Stroomruiters Nieuwsbrief
April 2018
Geen les ivm de feestdagen

In verband met de feestdagen zullen de
lessen op de volgende avonden komen te
vervallen:
10 mei 2018
21 mei 2018

Activiteiten en verhuur
2018
14-15 april Proefgerichte clinic in samenwerking
met Frans van den Heuvel
19 april Springclinic Roel Poppe Lubbers
20 april Hippisch cafe georganiseerd door de
regio Drenthe (in de kantine)
22 april Schriktraining
26 april Lessencyclus Corrie Rave
27 april koningsfestival evenemententerrein
11 mei Lessencyclus Corrie Rave
18 mei Workshop frontriemen maken
17 mei Voorjaars ALV + huldiging indoor
kampioenen
4 augustus Dierenkeuring evenemententerrein
22 september Jong kleindierenshow
(Broekerthal)
Indoor seizoen
5-7 oktober oktober dressuur concours
12-14 oktober oktober springconcours
20-21 oktober selectiewedstrijd DCIG
22-28 oktober BKC Klein Dieren Show
16-18 november dressuurconcours DCNN

Hippisch Café
Op vrijdagavond 20 april 2018 organiseren
het dressuur en springforum Drenthe in de
kantine van de Stroomruiters een Hippisch
Cafe. De ideale gelegenheid om out of the
box te komen meedenken over ede
toekomst van de paardensport in Drenthe.
Er worden diverse thema’s besproken en er
is ook ruimte voor eigen inbreng.
Het evenement is voor iedereen
toegankelijk. Opgave is wel noodzakelijk
door te mailen naar
dressuurcafedrenthe@gmail.com.
De aanvang is 20:00 uur.

Algemene
Voorjaars
Ledenvergadering
Tijdens de algemene
leden vergadering van
17 mei 2018 zal er een
update worden
gegeven over het
project van de
asbestsanering.
Tevens krijgen alle
leden bij de ALV de film
te zien die gemaakt is
door B&A producties
naar aanleiding van de
asbestsanering.
De ALV begint om
20:00 uur.
Komt dus allen!

Loop voor Hoop

Op 7&8 juli 2018 wordt op
het voetbalveld in Beilen de
Loop voor Hoop 24 uurs loop
gehouden.
Wanneer er mensen zijn die
hier namens de Stroomruiters
met een team aan mee willen
doen, chroom niet en stel een
team samen.
Meer informatie? Neem dan
contact op met Lisette Blom.

