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KOMT ERAAN 

De onderlinge wedstrijd 

heeft een nieuwe datum. Er 

wordt een BBQ 

georganiseerd, er staan 

verschillende clinics in de 

kalender en we zijn bezig 

met de mogelijkheden 

omtrent informatieavonden. 

Kijk op de kalender om te 

zien wat er al gepland is. 

Meer informatie volgt. 

 

Hallo allemaal, 

Het outdoorseizoen zal binnenkort van start gaan. Wij hebben al enkele 

activiteiten op de planning staan en zjin bezig om voor het verdere 

seizoen nog andere leuke en gezellige activiteiten te organiseren.  

Opgeven is nu mogelijk. 

Heb je zelf nog een leuk idee om te organiseren, laat het ons weten! 

Wij zijn te bereiken via de mail of via Facebook. 

activiteiten@rijverenigingnienoord.nl 

https://nl-nl.facebook.com/people/Activiteitencommissie-

Nienoord/100010739710714 

FACTUREN LIDMAATSCHAP 

2022 

De facturen van het 

lidmaatschap zijn inmiddels 

verstuurd. Check je 

spambox of neem contact 

op indien je nog geen 

factuur hebt ontvangen of 

er vragen zijn.  

penningmeester@rijverenigi

ngnienoord.nl   

ACTIVITEITEN 2022 

POIESZ JEUGD SPONSOR 

ACTIE 

 

De poiesz jeugd sponsor 

actie hebben wij als een 

succes ervaren. De actie 

loopt nog tot en met 

zondag 10 april 2022.  

 

Mocht je nog munten 

hebben, kun je die tot en 

met morgen inleveren.   
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KIDSDAG - OUTDOOR! 
Op vrijdag 29 april organiseren wij nogmaals een 

KIDSDAG voor de jongste leden van de verenignig! 

Voor alle kinderen t/m 13 jaar. (ook voor kinderen 

van de leden op eigen risico). Je kunt ervoor kiezen 

om met of zonder pony mee te doen.  

 

De kidsdag begint rond 9:00u en zal tot ongeveer 

13:00u duren. Op de HJC Manege te Tolbert. 

Deelname kost €10,- per persoon.  

 

Deze ochtend zal in het teken staan van 

gezelligheid en vermaak. Er wordt een les gegeven 

door Tom Werkman en een andere activiteit! 

 

Opgeven kan vanaf nu via de mail aan 

activiteiten@rijverenigingnienoord.nl . Graag 

vermelden of je met of zonder pony komt en welk 

niveau je hebt.  
Aanmelden voor de KIDSDAG  kan t/m 20 april 2022. 

 

 

ONDERLINGE WEDSTRIJD 2022 - OUTDOOR!! 
Zondag 1 mei 2022 zal er weer een onderlinge wedstrijd 

georganiseerd worden!  

 

Voor alle leden van de rijvereniging.  Er is de mogelijkheid om 1 

dressuurproef te rijden en flexibel te springen. Met dir jaar een 

CLUBkampioen bij de pony’s en bij de paarden, hiervoor moet je 

meedoen met dressuur en springen. Kosten zijn €5,- per 

proef/parcours. 

 

Opgeven kan via activiteiten@rijverenigingnienorod.nl Aanmelden 

kan t/m 27 april 2022. Graag vermelden; je naam, naam paard/pony, 

categorie, klasse, dressuur of springen. 

 

DRESSUUR CLINIC – Hennie Roffel 
 

Op vrijdag 6 mei zal Hennie Roffel een dressuurtraining verzorgen.  

Dit zal plaatsvinden in de middag en avond op de HJC Manege.  

Kosten zijn €20,- per persoon. Opgeven kan via de mail, graag je  

niveau vermelden.  

 

 

  

KALENDER: 
Komende maanden staan er de volgende activiteiten op de planning: 

April 

29 APRIL –  KIDSDAG –  OUTDOOR  

Mei  

1 MEI –  ONDERLINGE OUTDOOR WEDSTRIJD –  DRESSUUR EN SPRINGEN 

1 MEI –  BBQ! 

6 MEI –  SPRINGTRAINING ERNESTO CANSECO 

6 MEI –  DRESSUURTRAINING HENNIE ROFFEL 

22 MEI –  CROSSTRAINING ELS DRIEHUIJZEN  

 

BBQ 

Rijvereniging Nienoord organiseert dit jaar een BBQ voor alle leden en 

familieleden.  

Op zondag 1 mei, aansluitend aan de onderlinge wedstrijd, zal er een 

geheel verzorgde BBQ zijn.  

 

Voor leden is de bbq gratis. Voor familieleden kost het €5,- per persoon. 

Opgeven staat los van de onderlinge wedstrijd. Aanvang is rond 16:00u.  

 

Namens het bestuur en de activiteitencommissie hopen wij jullie allen daar 

te zien!  

Springclinic Ernesto Canseco 

 

Op vrijda 6 mei zal Ernesto 

Canseco een springtraining 

verzorgen op de HJC Manege.   

 

Voor zowel ponyruiters als 

paarden. Kosten zijn €20 per 

persoon. Opgeven kan via de 

mail, graag je niveau 

vermelden.  

Crosstraining Els Driehuyzen 

Op 22 mei wordt er een 

crosstraining verzorgd bij Els 

Driehuyzen voor Nienoord leden. 

Je kunt medoen vanaf bixie 

niveau en is voor zowel paarden 

als ponyruiters.  

Kosten zijn €15 per persoon. 

Opgaven kan via de mail. Graag 

je niveau vermelden.  
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