Nieuwsbrief Haoler Rûters
Landelijke Rijvereniging
en Ponyclub
De Haoler Rûters
• Binnen lessen
• Doe dag
• Rabo ClubSupport
• Grote clubactie
• Opzoek naar nieuwe
bestuursleden

Oktober 2019

Indoorseizoen lessen
Vanaf 6 november gaan we weer naar
binnen toe te lessen. Voor de lesindeling en
verdere informatie kunt u kijken op de site van
de Haoler Rûters.

Rabo ClubSupport
Ook de Haoler Rûters doet mee aan de actie Rabo
ClubSupport van de Rabobank. Stem op onze club via
www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/stemmen
Alle stemmen helpen dus wij zeggen doen!

Activiteitenkalender
OKT.: 13 okt.
NOV.: 8 nov.
23 nov.
DEC.: 30 dec.

Puzzeltocht
Vollemaanrit
Najaar doe dag
Oliebollenactie

Huishoudelijke mededelingen
Wil iedereen er om denken dat de mest na het
rijden uit de bak wordt gehaald. Dit om ervoor te
zorgen dat de bodem goed blijft.
Ook mag er niet worden gelongeerd in de bak.
Hiermee wordt de bodem te veel aangetast.
Wanneer je voor het rijden even snel een rondje wil
longeren, doe dit dan in de grote bak in de hoek
rechts.

Grote clubactie
Ja, we mogen weer!!! Vanaf zaterdag 14 september start de Grote Clubactie. Ieder rijdend lid krijgt komende weken het
boekje. Bij de les of in de brievenbus. De bedoeling is om zoveel mogelijk loten te verkopen. Van ieder verkocht lot is 80%
voor de clubkas. Voor ieder lid geld dat ze minimaal 5 loten moet en verkopen. Wil je niet langs de huizen, koop ze zelf.
Wanneer iedereen op deze manier zijn steentje bijdraagt kunnen we de contributie laag houden.
Nog wat praktische informatie
*Start verkoop op 14 september
*Einde verkoop op 12 november
*Minimaal 5 loten verkopen
Boekje(s) inleveren voor 12 november bij: Helma Waninge, Buitenakker 20 Hooghalen of in de unit tijdens de lessen
Heb je het boekje vol en wil je meer loten verkopen, graag!! Een nieuw boekje kun je bij mij ophalen (zie bovenstaand
adres) of tijdens de lessen in de unit een pakken.
Mochten er nog vragen zijn dan mag je mij mailen: helma_82@hotmail.com

Najaar doe dag bij de unit!
23 november 2019 gaan we de handen weer uit de mouwen
steken, de unit klaar maken voor de winter!!

Opzoek naar nieuwe bestuursleden
We zijn nog opzoek naar een nieuwe penningmeester
en iemand voor in de activiteiten commissie. Lijkt jou
dit nou leuk en wil je ons graag helpen. Neem dan
even contact op met iemand van het bestuur.

De volgende klusjes staan o.a. op de planning:
- Unit van binnen schoonmaken, ramen wassen, vegen,
stoelen en tafels aan de kant;
- Buitenom vegen en harken, bakranden snoeien en de
hoeken weer van het gras ontdoen.
Vele handen maken licht werk en er zal gezorgd worden voor
wat lekkers bij de koffie!!
We beginnen om 9 uur en wij gaan ervan uit dat we alleen ‘s
morgens bezig zijn, mits er leden komen helpen.
Dus noteer 23 november in je agenda, en hopelijk zien wij jou
en maken we er een gezellige doe dag van!!!!
Mocht je in de gelegenheid zijn om een bosmaaier, schep,
snoeischaar mee te kunnen nemen, graag!!
Tot dan!!!

Leden
Aanmeldingen:
• Lyann van Boven

Bijdragen voor de
nieuwsbrief inleveren voor
1 november via
hr.nieuwsbrief@gmail.com

