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In week 52, 1 en 3 is er geen les ivm de
feestdagen en het Indoor Hartje Drenthe
Concours. Week 51 en week 2 is er dus wel
les!!!
De lessen van Laura in week 2 op de donderdag
op 11 januari 2017 zullen in de Willem van Es
hal verreden worden ipv de Stroomruiterhal.
Week
51

18 t/m 21
december

Week
52
Week
1
Week
2

25 t/m 28
december
1 t/m 4
januari
2018
8 t/m 11
januari

Week
3

15 t/m 18
januari

Wij willen iedereen er nog even op
attenderen dat er in verband met het
veiligheidscertificaat er geen staanders op de
bakrand of in de hoek van de bak mogen
staan. Tevens mogen er ook geen balken op
de bakrand liggen met uitzondering van de
stelling in de Stroomruiterhal.

Wel les,
samengevoegd in de
Willem van Es hal
i.v.m. een te natte
bodem van de
Stroomruiterhal. De
lessen van Bram op 19
december zullen bij
hem thuis verreden
worden ivm het verhuur
van de hal aan de
KNHS.
Geen les
Geen les

Wel les, donderdagles
Laura in de Willem van
Es hal
Geen les

Betreft het vrij rijden tijdens deze weken volgt ter
zijner tijd meer informatie via de website.
Er mag niet gelongeerd worden in de Willem
van Es hal!!

Luchtfoto’s
De schitterende luchtfoto’s die we op de
Stroomruiterfacebook maar ook in deze
nieuwsbrief zien zijn gemaakt door B&A
producties uit Beilen.

NL Doet
Voor komend jaar krijgen wij weer 400 euro
voor NL Doet. NL Doet zal komend jaar
gehouden worden op 9/10 maart 2018. Meer
informatie hierover volgt ten zijner tijd.

Sportgala
Stroomruiters Anne van den Eerenbeemt en
Willemijn Sijbenga zijn genomineerd voor het
Sportgala van Midden Drenthe. Anne in de
categorie Sportvrouw. Willemijn in de
categorie Sporttalent.
Het Sportgala van Midden Drenthe zal eind
januari plaatsvinden.

Poiesz clubactie
Voor volgend jaar was de Stroomruiters
weer aangemeld voor de Poiesz clubactie.
Helaas zijn wij niet uitgeloot dus volgend
jaar zullen wij helaas niet deelnemen aan
deze actie.

