NIEUWSBRIEF LR & PC DE WOUDRUITERS

Beste nieuwsbrief lezers,
Wij zijn terug van weg geweest!! Anderhalf jaar geleden was er besloten te stoppen met
de nieuwsbrief omdat er tegenwoordig sociale media is, toch is ons ten gehore gekomen
dat er vraag is naar de nieuwsbrief, dus niet getreurd.. wij zijn terug!!
Daarom dit keer een nieuwsbrief van het hele jaar 2020 en zullen wij vanaf 2021 wel een
nieuwsbrief sturen zoals van ouds, elk kwartaal.

COVID-19
Halverwege maart werden wij zoals de rest van het land overdondert door het virus
COVID-19. Niet wetende wat er dan verwacht wordt en gebeuren gaat krijg je vanuit het
RIVM en de KNHS tot grote schrik te horen dat de manege moet sluiten voor iedereens
veiligheid. Als bestuur zijn we bij elkaar gekomen en hebben alles in gang gezet. De
manege is bijna 2 maanden gesloten geweest voor lessende leden en bakkaarthouders. En
daar was dan de dag dat we weer mochten starten, 11 mei.. anders dan anders en met
vele regels zoals alleen maar buiten lessen, niet de manege betreden op
2 coördinators na voor het op en af zadelen en na het rijden direct het
terrein weer verlaten. Het was een bewerkelijke periode maar we
waren met zijn allen dankbaar en gelukkig dat dit zo gerealiseerd kon
worden en willen iedereen bedanken voor hun begrip en medewerking!
Op 1 juli was de manege weer zo goed als open en waren de regels
behoorlijk versoepeld. We mochten weer binnen lessen en de manege
was weer toegankelijk voor lessende leden en bakkaarthouders. De agenda was weer vol
gepland en alles werd in gang gezet voor veilige corona-proof wedstrijden. De lessen
draaiden weer binnen, leden mochten 1 ouder/verzorger mee die een geel “1,5m hesje”
aan moesten en konden plaats nemen aan de kantine zijde op een barkruk zodat het niet
te druk werd in de stalgang. Handen kunnen gedesinfecteerd worden bij de vele
desinfectie stations. En het dragen van een mondkapje is verplicht. Helaas hebben er
maar enkele wedstrijden plaats gevonden zowel outdoor als indoor tot de tweede corona
golf waarin we nu nog leven. Momenteel zijn we weer in volledige lockdown en is de
manege niet toegankelijk en zijn lessen opgeschort tot 19 januari. Ook hiervoor willen wij
iedereen enorm bedanken voor het begrip en de medewerking!! Wedstrijden zijn afgelast
voor de rest van dit jaar. Wij hopen dat iedereen gezond blijft en we na dit corona virus
weer een normaal manege bestaan met wedstrijden kunnen organiseren.
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Rabobank clubactie
Ook dit jaar kon men weer stemmen op Manege De Woudruiters via de
Rabobank clubactie. En daar is weer succesvol op gestemd waarvoor wij een
ieder die gestemd heeft heel erg willen bedanken! Het heeft ons dit jaar
maar liefst weer €893,46 opgebracht!

Grote clubactie
Dit jaar heeft de manege gestreden voor “het welzijn van
onze manege paarden & pony’s”, denk hierbij aan 0.a.
nieuwe poetsspullen tuiggage, likstenen etc. Alle lessende leden hebben hun best gedaan
om zoveel mogelijk loten te verkopen. En dat is dit jaar wederom met een nieuw record
gelukt! Bedrag €2474,40
We willen iedereen die loten heeft verkocht en gekocht heel erg bedanken!!
De 3 winnaars voor de meest verkochte loten:
1e plaats: Kelsey Lammens
2e plaats: Mirthe & Femke Behling
3e plaats: Yanoux & Charlize de Vries

Facebook & de website
Op de hoogte blijven van onze activiteiten, nieuwtjes, bakbezettingen, wedstrijden en nog
vele andere dingen!? Wij zijn zeer actueel op onze website en op de facebook pagina.

Facebook: De Woudruiters

Site: www.woudruiters.nl

Beheerster: Mandy Kruize

Beheerder: Hardie Schreuder
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Afscheid
Dit jaar hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van een aantal top vrijwilligers,
niet zomaar vrijwilligers maar vrijwilligers die er altijd waren en zich met lief en leed
hebben ingezet voor de vereniging. En daarom willen wij hun nog een keer langs deze weg
bedanken voor hun inzet! 2 febuari tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben wij op leuke
wijze afscheid genomen van Chris van der Weide. En tijdens de algemene
ledenvergadering op 6 maart hebben wij afscheid genomen van Mina Schoenmaker tevens
bestuurslid en haar verast met het benoemen tot erelid en deze avond ook afscheid
genomen van Henny Nijenhuis die al eerder vernoemd was tot erelid. Nogmaals onwijs
bedankt voor jullie inzet! En gelukkig zullen we jullie af en toe nog wel blijven zien als
vrijwilliger of gezellig voor de borrel.

En dan ook heel vervelend nieuws waar wij toch even bij stil willen
staan als vereniging. In februari kregen wij het schokkende en trieste
nieuws dat er een lid en vrijwilliger door een verschrikkelijk ongeval
is verongelukt. Emiel Potze was fanatiek als manege ruiter en hielp
mee als vrijwilliger bij de onderlinge wedstrijden en activiteiten. Wij
zijn hem hiervoor erg dankbaar en zullen hem vreselijk missen! Ons
medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

Grote schoonmaak
19 september hebben we met de stalgang en bestuursleden een grote schoonmaak gehad
op de manege. Alle stallen waren leeg gehaald en zijn gereinigd met de hogedruk, met de
hoogwerker zijn alle spinnenwebben verwijdert. We willen iedereen die zich heeft ingezet
om de manege weer tip top schoon te maken heel erg bedanken!
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Manege paarden
Helaas werden wij op zondag 30 augustus opgeschrikt door het
vervelende nieuws dat ons manege Paard Ill Divo werd overvallen
door een koliek aanval. Wij hebben tot ’s avonds laat geprobeerd
hem op de been te houden met de dierenarts. Helaas moesten wij
diep in de nacht na geen verbetering besluiten Ill Divo in te laten
slapen. Dit was de meeste diervriendelijke en beste keuze om hem
uit zijn leiden te verlossen. Een groot gemis voor de manege om
zo’n jong goed paard te verliezen.

Omdat de manege uiteraard moet door draaien en een
manege geen manege is zonder paarden en pony’s zijn wij
weer op zoek gegaan naar een nieuw manege paard.
Gelukkig met succes en mochten wij na korte tijd kennis
maken met Cosima, na een geslaagde proef periode is
besloten Cosima te houden. Het is een erg braaf lief zwart
paard van 14 jaar.

Dressuur Competitie Vlagtwedde
Net als dat alles anders was dit jaar was ook onze jaarlijkse Dressuur
Competitie Vlagtwedde anders. In eerste instantie was er groen licht
om de DCV te kunnen organiseren en daarom waren wij vol
enthousiasme begonnen om een corona proof wedstrijd neer te zetten.
Deelnemers mochten maar 1 begeleider mee, begeleiders stonden
tussen hooi balen om de 1,5 meter aan te houden. Ondanks dat het een
karige 1e DCV was was deze zeer geslaagd en willen wij iedereen
ontzettend bedanken voor de medewerking en begrip! Helaas mochten
door de stijgende corona cijfers er verder geen wedstrijden plaats
vinden van het KNHS en de RIVM. Wij hopen volgend jaar weer een
normale corona vrije DCV te kunnen organiseren en jullie dan allen
weer gezond en wel terug te zien.
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Sponsor worden?

Een manege draait natuurlijk niet zonder sponsoren. Gelukkig hebben wij erg veel trouwe
sponsoren die wij heel dankbaar zijn. Van sponsoren die goederen of geld sponsoren voor
een wedstrijd tot sponsoren die een reclame bord in de manege hebben hangen en jaarlijks
hun donatie sponsoren. Wil jij ook sponsor worden? Een bord in de manege hebben hangen
of eenmalig sponsoren tijdens een wedstrijd? Daar zijn wij altijd heel erg blij mee. Neem
dan contact op met onze voorzitter Hardie Schreuder.

Vrijwilliger worden?
Jaarlijks vinden er erg veel activiteiten en wedstrijden plaats. Tijdens deze evenementen
zijn wij natuurlijk altijd vrijwilligers nodig. Denk hierbij aan muntenverkoop, bardienst,
ringmeesters, poortwachters, hulp in de bak, schoonmaken en opruimen voor en na de
wedstrijden, etc. Wil jij ons ook helpen of ken jij iemand meld je dan aan en geef even aan
waar je graag bij zult willen helpen. Aanmelden of informatie opvragen kan bij één van de
bestuursleden.
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Bericht van Hardie
2020, het 39e levensjaar van de vereniging een bewogen jaar zowel op Covid als
vereniging vlak dat op 17 juli 2021 40 jaar zal bestaan.
We zijn aan het kijken hoe we dit niet ongemerkt aan ons voorbij kunnen laten gaan .
Tijdens de alv (Algemene ledenvergadering) van Maart jl. zijn er 3 nieuwe mensen
toegetreden tot het bestuur namelijk: Mariska Pals, Winfred Haverlach en Lucas de
Vries.
Helaas hebben Mariska en Winfred niet lang aan het bestuur deelgenomen en zijn weer
afgetreden, Lucas heeft een tijdje door werkzaamheden niet kunnen deelnemen maar
is sinds kort weer beschikbaar.
Fiena en Joke hebben besloten om hun functie in de afgelopen periode neer te leggen .
We zijn daarom extra blij dat we Jolette van de Stolpe en Annie Sijen konden
verwelkomen als stage bestuursleden .
Eind November heb ik het bestuur kenbaar gemaakt dat ik na 7 jaar mijn functie als
voorzitter op de Alv 2021 zal neerleggen .
We hebben in Saskia Greven een mogelijke opvolger gevonden, Saskia loopt de
komende tijd met mij mee om een soepele overgang te bewerkstelligen en ingewerkt is
als ze gekozen wordt op de Alv.
Corien Brandt is benadert of ze de functie van Joke wil overnemen als secretariaat, hier
heeft Corien positief op geantwoord en gaat de komende tijd hier mee aan de slag .
Heel veel wisselingen in 2020 maar ben er van overtuigd dat we met deze enthousiaste
club weer goed vooruit kunnen en hoop dat ze jullie steun op de Alv krijgen.
Agenda 2021:
Deze wordt al weer aardig gevuld en hoop dat de activiteiten allemaal kunnen
doorgaan zodat we kunnen doen waar we goed in zijn .
De alv zal hoogstwaarschijnlijk via de digitale weg gehouden worden hier
berichten we vroegtijdig over .
Uiteraard blijf ik de vereniging een warm hart toedragen en zal als
vrijwilliger geregeld op de manege mijn vrije tijd doorbrengen .
Ik wens jullie allemaal fijne dagen en een gezond en sportief 2021 .
Met vriendelijke groet, Hardie
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Instructrice
Janet Trip:
Mijn naam is Janet Trip, ik ben 31 jaar en heb samen met mijn partner 2 jonge kinderen,
een zoontje van bijna 3 en een dochtertje van 1 jaar. Ik ben opgegroeid met paarden en
heb altijd wedstrijden gereden, paarden/pony’s beleerd en in gereden, genoeg ervaring
met freestyle en grondwerk etc, stage gelopen op fokkerijen en handelstallen. Ik heb
een koksdiploma en m’n paardenhouderij diploma niveau 3 waarbij ik dus m’n ruiter en
koetsiersbewijs en orun diploma’s heb behaald, tevens EHBO voor paarden. Verder heb
ik nog een cursus gedaan “grip op hoeven” dus hoeven bekappen kan ik ook. Ik werk
doordeweeks in 3 ploegen in een productie bedrijf en geef naast m’n werk ook
particulier les, stil zitten is niet voor mij weg gelegd. Ik geef op zaterdag met plezier
opstap les op de manege van 09:00 uur tot 13:00 uur.
Wij heten Janet van harte welkom en hopen dat ze hier nog jaren met plezier mag les
geven.
Gerda de Boer heeft na 8 jaar haar functie als instructrice neer gelegd. Wij willen Gerda
heel erg bedanken voor haar diensten binnen de manege en wensen haar heel veel
succes met alles.

Namens LR & PC De
Woudruiters wensen wij
U hele fijne feeestdagen!

DEZE NIEUWSBRIEF IS GEMAAKT DOOR MANDY KRUIZE
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