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Lessen tijdens de zomervakantie
Op dit moment wordt er gekeken of er
beslist wordt om de lessen in de
zomervakantie weer door te laten gaan.
Zodra hier meer informatie over bekend is
zal dit gecommuniceerd worden.
Wel is al zeker dat de kantine in week 32 en
33 gesloten is.
Rabobank clubkascampagne
Ook dit jaar doet de Stroomruiters weer mee aan
de clubkascampagne van de Rabobank. Heb je
een rekeningnummer bij de Rabobank AssenNoord Drenthe dan moet je voor 1 augustus
2018 lid zijn om te kunnen stemmen. Dit
lidmaatschap is gratis. Aanmelden kan via:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lidworden/?c=contextamp;lword=Assen-en-NoordDrenthe
Meer informatie? Vraag Lisette Blom.
Klussen Broekerthal
Zoals op de laatste ALV is meegedeeld is de
Broekerthal niet goedgekeurd bij de keuring van het
veiligheidscertificaat.
Op 15 juni om 18:00 uur zal er begonnen worden
met het klussen in de Broekerthal. Hier zal op 16 juni
om 08:30 uur mee verder gegaan worden. Alle hulp
is welkom!!!!
Het gevolg van de afkeuring en het klussen is dat de
Broekerthal vanaf 15 juni 18:00 uur voor onbekende
tijd gesloten is om met paard te betreden, in welke
vorm dan ook. Dit heeft betekent dus ook dat er in de
gehele accommodatie niet gelongeerd mag
worden. Longeren is in de buitenbak wel toegestaan.
Meer informatie? Neem dan contact op met 1 van de
bestuursleden.

Radio-interview NOS
Afgelopen zondag (10 juni 2018) heeft Bert
Vos een interview gehad met Martijn van
der Zande voor een nieuwsprogramma op
NPO radio 1. Onderwerp was de lancering
van de eerste digitale asbestdakenkaart
door de staatssecretaris S. van Veldhoven.
Aan onze vereniging werd gevraagd of wij
als eerste gebruiker van de provinciale
regeling hieraan een bijdrage konden
leveren. Uiteraard! Het interview is
afgelopen maandagochtend (11 juni 2018)
rond 08:15 uur uitgezonden.

Ruiterfitheid activiteit
Op vrijdagavond 14 september is er een
ruiterfittraining, die zal worden gegeven
door Marjorie Borger van Ruiter
Performance.
Een training zonder paard of pony waarbij
met bewegings- en
bewustwordingsoefeningen het
ruitergevoel, balans en coordinatie
verbeteren.
Meer informatie? Neem dan contact op
met de RTC door te mailen naar
rtc@stroomruiters.nl.

Onder Onsje
Springen
Zaterdag 07 juli
organiseren we een
Onder Onsje Springen,
het begeleid
oefenspringen. We
gaan bouwen om 15.00
uur en starten om
16.00 uur.
Opgeven kan door te
mailen naar
rtc@stroomruiters.nl.

Adopteer een klusje
Vroeger was alles anders.
Maar een ding is gelijk gebleven, dat toen de
kabouters het werk ook niet deden.
Maar door samen te werken, kreeg je mooie
resultaten.
En dat, dat is nog steeds zo!
Zou u of jullie les groep een klusje in de manege
willen adopteren?
Laat van je horen door het bespreek baar te maken.
Meld dit bij een van de bestuursleden.

Buitenbak
Stroomruiters zetten door!
Vorige week zaterdag, weer een buitenbak vol
water.
Deze week maatregelen genomen.
Dakgoten gereed. Storende lagen in de
ondergrond open gebroken. Hierna weer
aangereden en vlak gemaakt.
Mts Prins dank voor jullie super bijdrage hierin!

