BESTE LEDEN, OUDERS/VERZORGERS, PENSIONNERS, MEDEWERKERS EN
VRIENDEN,

Coronamaatregelen
We draaien inmiddels weer met de huidige Coronamaatregelen, al is het wel in een aangepaste vorm. Gelukkig is
het mogelijk dat we het welzijn van onze paarden hiermee kunnen waarborgen zodat alle paarden toch aan hun
noodzakelijke beweging komen. Voor zover is alles goed geregeld.
Wel willen wij er nogmaals op wijzen dat na het rijden van je paard, je direct naar huis gaat en niet op het terrein
aanwezig blijft en dat een ieder de 1,5 meter afstand in acht houdt.

Nieuwe bodem binnenbak
Eindelijk is het zover !! Het doel dat we vorig jaar voor de Grote Clubactie hadden, kan nu gerealiseerd worden.
De werkzaamheden starten a.s. maandag 13 december en zal natuurlijk wel voor enige overlast zorgen. Wij
vragen dan ook de pensionners om zoveel mogelijk in de avond hun paard te komen verzorgen. Dit betekent dat
de middaglessen van maandag 13 en dinsdag 14 december afgelast worden in verband met de werkzaamheden.
Voor leden die op die dag rijden zal er in de kerstvakantie een alternatief worden aangeboden. We hopen op uw
begrip hiervoor.

Sinterklaasintocht 2021
Gelukkig ging het dit jaar toch door. Op 12 november om 06.00 uur kwamen vele hulp Pieten bij Croda samen om
de Sint te begeleiden op deze feestelijke dag. Dit was de start van een dag vol blije kindergezichten en misschien
nog wel blijere Pieten. Wat is het toch leuk om een Ruiterclub Piet te mogen zijn. Hopelijk mogen we er volgend
jaar weer een groot feest van maken. Namens Sinterklaas iedereen bedankt voor de hulp !!

De Grote Clubactie
Ook bij de Grote Clubactie hebben we weer een super mooi bedrag opgehaald !! De eindstand is gekomen op
maar liefst € 1839,72 ! En ook hiervoor willen wij iedereen die mee geholpen heeft om loten te verkopen weer
hartelijk bedanken.

Ook kunnen wij de prijswinnaars van de meest verkochte loten al bekend maken.
1e prijs Roos Oostenburg
2e prijs Anouk & Renske Gibbon
3e prijs Jinthe Koops

Een privéles bij een instructeur naar keuze en een cadeaubon t.w.v. € 25,Een losse les en een cadeaubon t.w.v. € 10,Een losse les

Gefeliciteerd met jullie prijs, deze zullen in Januari aan jullie overhandigd worden.

Rabo Club Support 2021
Wij willen iedereen bedanken die via de Rabo Club Support hun stem hebben uitgebracht op de Ruiterclub.
Dit heeft ons een prachtig bedrag van € 464,52 opgeleverd. We gaan ook dit bedrag zeker goed besteden.
Plus “spaar je club gezond” actie
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die mee gespaard hebben voor de Plus “sponsoractie”!
We hebben de 3e plaats weten te behalen voor een bedrag van maar liefst € 1918,00 !!
Wat een super mooi bedrag is dit! Dit hadden we niet verwacht maar oh zo blij mee! Ook dit bedrag gaan we
weer gebruiken ter verbetering van de Ruiterclub.

Wifi
En ja ...Eindelijk is het zover, we hebben vanaf nu weer Wifi. We begrijpen dat dit voor heel veel leden fijn is,
maar onze kantine is nog steeds gesloten, ook voor diegene die Wifi willen gebruiken. Het wachtwoord voor de
Wifi zullen wij in de kantine en op het mededelingenbord ophangen.

Huishoudelijke mededeling
Het gebeurd nogal eens dat de fietsen gewoon ergens neergezet worden. Ze blokkeren dan de in/uitgang voor
wandelaars naar het Noorderhout/Geluidswal. Dat is niet de bedoeling. Zorg er dus voor dat als je met de fiets
komt, je hem netjes weg zet, dat wil zeggen: in de fietsenrekken naast de ingang.

Kerstvakantie
In de kerstvakantie zal op de reguliere dagen gewoon les gegeven worden.
Vrijdagavond 24 december , kerstavond, is er geen vrij rijden/lessen. Deze avond is de manege dan ook gesloten
voor verzorgen. Let op !! Er is wel gewoon voerdienst.
Zaterdag 25 december 1e kerstdag en Zondag 26 december 2e kerstdag zijn er geen lessen.
Vrijdag 31 december oudejaarsdag en Zaterdag 1 januari nieuwjaarsdag zijn er geen lessen.
Ook is de manege deze dagen gesloten voor verzorgen. Let op !! Er is wel gewoon voerdienst.

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen !!!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ruiterclub Bloemendaal

