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Uitnodiging clubkampioenschap 2019 en
laatste clubwedstrijd
Vrijdagavond 20 september worden jullie allemaal om 19:00 uur verwacht bij de
rijbakken van de Haoler Rûters.
Hier vindt namelijk de prijsuitreiking van de clubkampioenen plaats.
We zouden het leuk vinden om als club zijnde dit samen te beleven!
Wie wordt de opvolger(s) van Eefje Udding??
Om het clubkampioenschap nog even geheim te houden, komen de uitslagen
van de afgelopen clubwedstrijd in de nieuwsbrief van oktober.
Hierbij wel een foto, de wedstrijden waren weer super geslaagd!
De activiteiten commissie

• Opzoek naar nieuwe
bestuursleden

Activiteitenkalender
SEPT.:20 sept.
september
OKT.: 13 okt.
NOV.: 8 nov.
22 nov.
DEC.: 30 dec.

Gezellige clubavond
Grote clubactie
Puzzeltocht
Vollemaanrit
Eindschoonmaak Unit
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!!

Julia Popken op het NK
Op 24 augustus mocht Julia Popken de Haoler Rûters
vertegenwoordigen op de Hippiade. Ze startte in de
klasse L2 d/e, met haar pony Krülle-Müll. Ze is uiteindelijk
17de geworden, van de 31 combinaties.
We willen Julia feliciteren met deze prestatie!

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!!!

Ponykamp 2019
In de laatste week van de zomervakantie zijn we voor de 5de keer naar Diever geweest!
En wel om ons jaarlijkse ponykamp te houden. Het koste wat moeite maar uiteindelijk waren dit jaar 12 kinderen en pony’s
die met ons mee ging. Het ponykamp was ook voor niet leden en zo zijn we met een gezellig clubje op pad geweest.
Het ponykamp bestond uit 4 dagen.
De maandag, de kennismaking dag! Op maandag doen wij altijd een welkom spel. Wie zijn wij, wie hebben wij mee, wat
doen wij enz. S-middags hebben wij kort in de bak gereden en daarna heerlijk op buitenrit. Na het avondeten de pony’s
klaar maken voor de fotoshoot, daarna kampvuur gemaakt.
Dinsdag zijn we ’s morgens op een buitenrit geweest. Het is iedere keer weer een avontuur in het grote bos maar iedereen
is weer veilig teruggekeerd. ’s Middags mocht iedereen kiezen. We hebben hoefijzers versierd, stokpaardjes gemaakt,
vrijheidsdressuur gedaan in de bak en was het mogelijk om met Pleun de mini shet te mennen op het veld. Het was een
gezellige middag. Na het heerlijke eten dat iedere avond werd verzorgd door onze koks. Hebben we ‘s avonds nog een
heerlijke buitenrit gemaakt en daarna was het tijd voor de dropping. Heerlijk met zijn allen in de auto en het bos in. De
dropping was een groot succes en is afgesloten met een spelletje weerwolven. Op tijd om naar bed te gaan. Er waren een
aantal die op de nacht op de bank wilde doorbrengen. Dat is het leuke aan kamp. Alles kan en alles is mogelijk.
Woensdagochtend zijn we vertrokken op oriëntatierit. Maar liefst een rit van 22 km. De kinderen hebben dinsdag zelf de
kaart ingetekend. Het was een lastig karwei vandaar dat de leiding te paard een goede kaart mee kreeg. Alsnog wat het
lastig om de padjes te vinden. Dus zijn de kinderen de groene route door het bos gaan volgen. Hierdoor kwamen ze niet
langs alle controleposten maar de pret was der niet minder om. Na de rit was iedereen moe maar ja corvee moet
gebeuren. De kinderen zijn ‘s avonds nog op spooktocht geweest. Ze vonden het leuk maar willen toch liever gedropt
worden. Na al het gegriezel zijn de kinderen naar bed gegaan of nou ja er sliepen ook deze avond weer een paar
kinderen op de bank want dat lag zoveel lekkerder.
Donderdag staat altijd in het teken van we gaan vanavond alweer naar huis ;-(. Dus ochtends worden de tassen alvast
ingepakt en ontbijten we voor de laatste keer gezellig met zijn alleen. Daarna hebben we nog een heerlijke uitstaprit in het
bos gehad en genoten van het mooie weer.
En toen zat ponykamp 2019 er alweer op..... WIJ HEBBEN HET HEEL GEZELLIG GEHAD!
En hopen natuurlijk dat iedereen weer meegaat volgend jaar!!
De activiteiten commissie

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.

Leden
Aanmeldingen:
• Lara Herder
• Mathilde de Ronde

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

