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FACTUREN LIDMAATSCHAP
2022
Deze week en komende
week zullen de facturen van
het lidmaatschap verstuurd
worden. Check je spambox
en indien er vragen zijn, kun
je mailen aan
penningmeester@rijverenigi
ngnienoord.nl

POIESZ JEUGD SPONSOR
ACTIE
Het zal jullie niet zijn
ontgaan dat de
rijverenging weer meedoet
met de Poiesz jeugd
sponsortactie.
De actie loopt nog tot en
met 10 april 2022.

ACTIVITEITEN 2022
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.
Daarnaast heeft de activiteitencommissie 2 nieuwe leden erbij. Sandra
van der Veen en Marieke te Bokkel zijn het team komen versterken.
Mocht je zelf ook interesse hebben, laat het ons weten.
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/ActiviteitencommissieNienoord/100010739710714

Tijdens Jumping Tolbert zijn
er oranjekoeken verkocht
en op onze
facebookpagina vind je de
producten die in de
aanbieding zijn voor
munten.

KOMT ERAAN
Er staan nog een aantal
clinics op de planning, een
KIDSdag, onderlinge
wedstrijd en informatie
avond.
Kijk op de kalender om te
zien wat er al gepland is.
Meer informatie volgt.

.
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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!

ONDERLINGE WEDSTRIJD 2022 - OUTDOOR!!
Zondag 10 April 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 2 april 2022. Graag vermelden; je naam, naam paard/pony,
categorie, klasse, dressuur of springen.

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.

EVENTING CLINIC – Roxana Graman

Op 27 maart komt Roxan nogmaals naar de HJC Manege met haar
eigen hindernissen om onze leden te voorzien van een super leuke
manier om eens kennis te maken in een 'veilige' omgeving van een
binnenbak met de eventing. Roxana zal wat lage hindernissen mee
nemen plus wat in hoogte verstelbare zodat het voor iedereen leuk
blijft. De lessen duren een uur en worden zoveel mogelijk ingedeeld
op gelijk niveau.

PROEFGERICHTE
DRESSUURTRAINING – CECILE
SMIT
Op zondag 27 maart zal Cecile
Smit een proefgerichte training
komen geven op de HJC
Manege.
Voor zowel ponyruiters als
paarden. Opgeven kan via de
mail, graag je niveau
vermelden.

EVENTING/CROSS
Rijvereniging Nienoord heeft dit jaar als één van de belangrijkste speerpunten het stimuleren van onze
eventingruiters!
Naast het organiseren van bijvoorbeeld gezamelijk een cross verkennen en eigen crossclincis, bieden wij
onze leden een korting aan van €10,- per keer op geselecteerde clinics/lessen in de regio!
Binnenkort verschijnt hier de lijst met de geselecteerde crosslessen voor de komende 3 maanden. Voor nu
alvast: De eerste crossles is van Wieneke Hadderingh op 9 april 2022 in Vredeneheim!
Dus: 1) geef je op voor de geselecteerde crosslessen en zeg erbij dat je van Nienoord bent en 2) geef ook
even aan ons door met welke crossles je meedoet!
Voor de Nienoord - deelnemers aan de oefencross in Harich op 18 april hebben we een leuke verassing
om het seizoen goed te beginnen!

KALENDER:
Komende maanden staan er de volgende activiteiten op de planning:
Maart
27 MRT – EVENTING CLINIC – ROXANA (VOL)
27 MRT – PROEFGERICHTE DRESSUURTRAINING CECILE S MIT

April
10 APR – ONDERLINGE OUTDOOR WEDSTRIJD – DRESSUUR EN SPRINGEN
29 APR – KIDSDAG - OUTDOOR

