Beste leden, ouders/ verzorgers en pensionners,
Het voorjaar is alweer begonnen en er zijn dan ook weer volop activiteiten op en rond de manege.
Tijd dus voor een nieuwe nieuwsbrief!

Sponsorloop
Om weer een mooi springparcours te kunnen neerzetten of een leuke spring/vaardigheidsles te
kunnen geven kunnen we nieuw springmateriaal goed gebruiken. Daarom organiseren we op 10 april
om 14.30 uur een sponsorloop waar iedereen aan mee kan doen om geld in te zamelen voor nieuw
hindernismateriaal. Iedereen kan zich laten sponsoren (dus ook ouders/broertjes en zusjes) om
zoveel mogelijk rondjes te rennen door de buitenbak waarbij er natuurlijk ook hindernissen aanwezig
zijn. In de lessen worden inschrijfformulieren uitgedeeld. We hopen op een grote opkomst en dat er
enthousiast wordt gesponsord, zodat we mooie nieuwe materialen voor de vereniging kunnen
aanschaffen. En natuurlijk is iedereen welkom om deze sportievelingen aan te moedigen!

Paaseieren zoeken
Op 17 april kunnen kinderen tot en met 12 jaar op paaseierenjacht: wie vindt de meeste eieren op
ons erf? Deelname is gratis. Aanmelden kan via de lijst op het prikbord in de gang.

Hofstedendagen

Op 14 en 15 mei vinden de jaarlijkse Hofstededagen plaats. Er zijn dan allerlei activiteiten in en rond
de oude hofsteden en woonhuizen die gelegen zijn langs de Bloemendaalseweg. Meer informatie
over dit evenement vind je op http://www.goudsehofstedendagen.nl/. Ook de Ruiterclub doet dit
jaar weer mee, met een afwisselend programma bestaande uit spelletjes en ponyritjes voor de
jongere kinderen, en diverse demonstraties (onder andere springen en ‘horse agility’) en ‘meet and
greets’. Hou onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws. Dat kan ook via de homepage
van onze website: https://ruiterclubbloemendaal.nl/. LET OP !! Hierdoor komen de lessen van
zaterdag 14 mei te vervallen.

Ponykamp 13+
Van woensdag 25 mei tot en met vrijdag 27 mei 2021 organiseren we een driedaags ponykamp voor
de 13+ leden!!
Tijdens het kamp blijven we slapen op de manege in eigen tenten! Uiteraard is er ook tijdens de
nachten leiding aanwezig. Verder gaan we paardrijden, een buitenrit maken, houden we een
fotoshoot met je favoriete paard of pony en maken we er een gezellig weekend van met elkaar!!
Het kamp is in principe bedoeld voor leden vanaf een jaar of 13. Ben je al enthousiast geworden?
Geef je dan snel op door te mailen naar evenementenrcb@gmail.com. Vermeld hierbij je naam,
adres, telefoonnummer, leeftijd en wanneer je rijles hebt. Kosten voor het 13+ kamp zijn 150,- euro
per persoon.
Het 13+ kamp kan doorgaan vanaf 10 deelnemers. Je kunt je inschrijven tot 15 april 2022. Geef je
snel op! Wij hebben er zin in!

Nieuwe pony’s
Onlangs hebben we een aantal nieuwe pony’s mogen verwelkomen en zullen deze rustig opgebouwd
worden in de lessen. Romeo een ruin van 12 jaar oud, 1.52m, Carrera een merrie van 13 jaar oud,
1.50m en Elaysa van 11 jaar oud, 1.34m.

Bar
Zoals jullie wel weten is de bar – mede door corona – al heel lang niet meer op vaste dagen en tijden
geopend. Het bestuur wil daar graag verandering in brengen. We willen jullie daarvoor een plan
voorleggen, en horen graag hoe de leden hierover denken en of er misschien nog andere ideeën zijn.
We sturen jullie hiervoor binnenkort een voorstel en een korte vragenlijst, dus hou de e-mails in de
gaten.

Verslag NL Doet
Op zaterdag 12 maart om 10.00 uur ging de NLdoet dag van start en wat een opkomst, het was
geweldig !! De composthoop die al jaren net over de brug naar het weiland lag is helemaal weg en er
zijn zo’n 5 aanhangers groenafval afgevoerd. Rondom de stapmolen is alles gesnoeid en gemaaid
zodat ook deze weer verder opgeknapt kan worden. De rubberen tegels in de schuilstal van de
bergpony’s zijn verwijderd zodat dit ook makkelijker schoon te spuiten is. Verder is er vooral veel
schoongemaakt en opgeruimd. Er is dus weer enorm veel werk verzet en daar willen wij nogmaals
iedereen voor bedanken !!! Zo kunnen wij weer verder met het opknappen van het terrein.

Komende evenementen
Hieronder een overzicht van de komende activiteiten:
3 april
10 april
17 april
7 mei

Paardenwegen
Sponsorloop
Paaseierjacht
Schoonmaakdag (i.v.m. hofstedendagen)

14 mei
15 mei
22 mei
25 mei

Hofstedendagen (let op!! Deze dag vervallen alle lessen)
Hofstedendagen
Volwassenwedstrijd
Puberkamp (woensdag t/m vrijdag)

Voor meer informatie of inschrijven kijk op het prikbord in de gang van de boerderij.
Vacatures
Er is in het bestuur ook nog plaats voor een hoofd barzaken. Vind je het leuk om dingen te
organiseren, de voorraad te beheren en daarmee bij te dragen aan de gezelligheid op de vereniging,
mee te denken met het beleid en veel mensen te ontmoeten? Laat dat dan weten aan Marielle
(voorzitterrcb@gmail.com).

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ruiterclub Bloemendaal

