
 

 

Hallo allemaal, 

Hierbij de nieuwsbrief van juni 2021. De rare 

tijden krijgen langzaam een eind waardoor 

we daarom ook steeds meer kunnen 

organiseren. Op naar een mooie tijd.                                                                                                                              

  

Kringkampioenschappen en concours 

Vanwege de coronamaatregelen konden we 

de kringkampioenschappen helaas dit jaar 

niet zelf organiseren en ons eigen concours 

zal ook helaas niet doorgaan. 

 

ALV   

ALV van dit jaar is anders gegaan dan andere 

jaren namelijk omdat het online was. De 

vergadering werd goed bezocht. Afsluitend 

hadden we een spannende pubquiz met leuke 

prijzen die gewonnen werd door Robin vd 

Ende.  

Tijdens de ALV afgelopen maart heeft Mirjam 

van Deutekom afscheid genomen van het 

bestuur van de Dijkruiters. Nogmaals 

bedankt voor je inzet. Margreet Hoogendoorn 

heeft nu plaats genomen in het bestuur. De 

huidige taakverdeling is nu als volgt: 

voorzitter Marjon Kootstra- Beers, 

penningmeester Wendy vd Ende, secretaris 

Yvonne Verwijs, algemeen bestuurslid Hester 

Pasman en Margreet Hoogendoorn 

 

Lessen 

De lessen zijn in volle gang. Er draaien nu 2 

groepen buiten in de bak in Blankenham. Er 

is nog plek om lekker mee te doen.  

Wil je ook meelessen, geef dit door aan 

iemand van het bestuur. 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is druk bezig met 

het plannen van nieuwe activiteiten. Zo 

staat er al vast dat er een springclinic en  

dressuurclinic wordt gegeven door Kristel 

van Duren-Bodewes deze zal 26-6/10-7/24-

07 zijn. Hij wordt gehouden in de buitenbak  

 

in Blankenham. Je kan je nog tot uiterlijk 

donderdag opgeven bij Yvonne Jager via 

y.jager.gardenier@gmail.com. 

 

Clinic Jessica Dozeman 

Jessica Dozeman kennen veel van jullie 

waarschijnlijk als de dochter van onze club 

instructeur Jan Dozeman. Zelf is Jessica 

professioneel springruiter, richt ze paarden 

af en geeft ze les. Ze heeft een eigen 

accommodatie in Biddinghuizen. In 

september en oktober organiseren wij een 

springclinic bij Jessica in Biddinghuizen. 

Deze vindt plaats op de volgende data: 

dinsdagavond 21 september, vrijdagavond 8 

oktober en dinsdagavond 19 oktober. De 

kosten zijn €15,- per les en je rijdt met 2 of 

3 man in de les. Het is ook mogelijk om één 

of twee keer mee te rijden. Wil je 

meerijden: geef je dan op via 

y.jager.gardenier@gmail.com. 

 

Update Bak Blankenham 

We zijn nog druk in gesprek met de 

gemeente over de verplaatsing van de 

buitenbak. Hiervoor zijn wij nog op zoek 

naar iemand die ons enthousiaste ‘bak-

verplaatsingsteam’ kan ondersteunen met 

juridische en/of financiële kennis of 

ervaring. Zie jij dit zitten? Laat het even 

weten aan iemand van het bestuur of dit top 

team bestaande uit Hester, Lizette en 

Juliette. Uiteraard zodra hier meer over 

bekend is en duidelijk is laten we dat aan 

jullie weten. 

 

Clubkampioenschappen en club 

barbecue 

Op 2 oktober (o.v.b.) organiseren wij weer 

onze jaarlijkse clubkampioenschappen in de 

manege in Vollenhove. Wij willen de dag 

erna, op zondag 3 oktober een gezellige club 

barbecue houden. Alles nog onder 

voorbehoud, maar hou 2 en 3 oktober alvast 

vrij! 

 



 

 

 

Bosrit 

Deze staat gepland op zaterdag 28 

augustus.  

 

Loten 

Vanuit de KNHS werden er loten verkocht 

waarvan elk verkocht lot 80% wordt 

gegeven aan de gekozen vereniging. Dit 

hebben vele mensen gedaan er zijn maar 

liefst 95 loten gekocht wat een opbrengst 

heeft van €152,00. Onze dank hiervoor. 

 

Nieuwe (oud)leden stellen zich voor: 

Hoi! Ik ben Margreet Hoogendoorn. 

Inmiddels al een tijdje lid van deze gezellige 

vereniging. Ik woon samen met mijn man en 

3 kinderen in Bant sinds 2018. Ik heb een 

eigen bedrijf als hondenuitlaatservice waar ik 

5 dagen in de week druk mee ben. Verder 

hebben wij 4 labradors en fok ik zo af en toe 

een nestje. We hebben 3 paarden. Diaron, 

Jane (is van Mellannie) en shetlander Doerak. 

Met mijn paard Diaron die ik bijna 9 jaar heb 

ben ik lekker recreatief aan het rijden. 

Mellannie mijn dochter wil hem nog wel eens 

meenemen op wedstrijd. 

Sinds afgelopen ALV zit ik ook in het bestuur 

van de vereniging. 

  

 

 

 

Dit was het alweer!  

Vriendelijke groeten, het bestuur. 


