
 

       Een uitgave van Ruitersportcentrum de Schimmelkroft juli - augustus 2021 

 

Nieuwsbrief juli – augustus 2021  

 
Activiteiten belicht 

Zo 4 juli  Pony’s F4 en hoger 
Za 10 juli KNHS outdoor 
Zo 11 juli  KNHS outdoor 
Zo 11 juli Buitenrit combi’s 
Ma 12 juli Ponykamp week 1 
Zo 18 juli Buitenrit Paarden 
Ma 19 juli Sportlease week 1 
Zo 25 juli Buitenrit pony’s 
Ma 26 juli Sportlease week 2  
Zo 1 aug  Buitenrit pony’s 
Ma 2 aug  Sportlease week 3 
Zo 8 aug  Buitenrit paarden 
Ma 9 aug  Sportlease week 4  
Zo 15 aug Buitenrit combi’s 
Ma 16 aug  Ponykamp week 2 
Zo 22 aug  Vrijwilligersdag Schimmelkroft  
Zo 29 aug  Vrijwilligersdag IHZ  
Zo 29 aug  KNHS Outdoor  
Zo 5 sep Pony’s F1 – F3  
Zo 12 sep  Springen & Vaardigheid  
Zo 19 sep  Paarden junioren  
Zo 26 sep Schimmelkroft actief dag 
 
Buitenritten zomervakantie  
Op de zondagen in de zomervakantie bieden wij de 
mogelijkheid om mee te gaan op buitenrit. Iedereen die in 
het bezit is van een CBR 1 certificaat (junioren) en al een 
keer is mee geweest op buitenrit kan zich opgeven.  
Opgeven altijd in overleg met jouw instructeur/trice.  
Deze zomervakantie kun je 3 inhaallessen inruilen voor 1 
buitenrit. Geef je snel op want vol = vol!  
 
Zondag 11 juli    Buitenrit combi’s  
Zondag 18 juli    Buitenrit paarden  
Zondag 25 juni    Buitenrit pony’s  
Zondag 1 augustus   Buitenrit pony’s  
Zondag 8 augustus   Buitenrit paarden  
Zondag 15 augustus   Buitenrit combi’s  
 
Team weer compleet!  
Vanaf augustus zijn alle medewerkers weer in de benen! 
Lynn is weer helemaal hersteld van haar gebroken enkel 
en Mandy is dan weer terug van haar 
zwangerschapsverlof.  
 
Wij zijn blij dat het team weer compleet is en alle 
medewerkers goed hersteld zijn. We hopen, nu de 
corona ook bijna achter de rug is, weer te draaien zoals 
van ouds!  
 
De Schimmelkroft rookvrij!  
Op 1 september gaan wij voor rookvrij! Dat betekent dat 
er niet meer op het terras of buiten voor de deur gerookt 
mag worden. Roken kan dan alleen nog buiten het hek 
van De Schimmelkroft.  

 
 

Schimmelkroft actief dag 
Op zondag 26 september hebben wij een Schimmelkroft 
actief dag!  
 
Op deze dag is iedereen welkom, klanten en bezoekers!  
Het belooft een dag vol met paardensport en plezier te 
worden. Komen jullie ook op zondag 26 september?  
Hou de website, facebook en publicaties in de kantine in 
de gaten voor het volledige programma!  
 
Met elkaar in actie voor Stichting In Het Zadel! 
Vind jij de paardensport ook zo mooi? Stichting In Het 
Zadel zorgt ervoor dat junioren en senioren met een 
beperking ook kunnen genieten van de paardensport!  
 
Hoe kunnen wij Stichting In Het Zadel helpen? Heel 
eenvoudig, door digitaal een lot aan te schaffen van de 
grote clubactie!  
 
Vanaf 18 september kunnen de loten gekocht worden, wij 
zullen u hiervan tegen die tijd op de hoogte brengen. Een 
lot kost €3,- per stuk, hiervan gaat €2,40 per lot naar de 
Stichting! Koop jij ook een lot zodat junioren en senioren 
met een beperking ook van onze prachtige sport op De 
Schimmelkroft kunnen genieten?!  

 
Paardrijlessen in de zomervakantie  
Onze paardrijlessen gaan in de zomervakantie gewoon door. 
Als er lessen worden samengevoegd of als er leswijzigingen 
zijn zullen wij dit middels SMS aan u doorgeven. Het is dus 
belangrijk dat wij een actief 06-nummer van u hebben.  
 
De paarden en pony’s hebben hun beweging nodig om op 
conditie te blijven, daarom gaan onze lessen gewoon door. Wel 
gaan ze afwisselend ‘’op vakantie’’ naar het weiland.  
 
Geef tijdig je vakantie door zodat wij rekening kunnen houden 
met de indeling van lessen en paarden!  

  
Het Schimmelkroft team  


