
Het bestuur van Hippisch Hattem wenst jullie fijne 
kerstdagen en een gezond & sportief nieuwjaar! 

In de spotlight  

MAKE-OVER KANTINE

Beste leden zoals jullie weten zijn wij 
bezig met het opknappen van de 
kantine. Maar dat redden we niet alleen. Jullie 
hulp is welkom voor de volgende 
elementen. 

Schilderen gevraagd! 
Op dinsdag- en donderdagavond wordt de 
kantine geschilderd. Alle hulp is welkom! 
Een uurtje over? Meld je aan bij Rob van 
Walderveen: 06-22424420. Past nou net de 
maandag, woensdag of vrijdagavond beter? Dan 
is dat ook te regelen.

Aankleding gezocht! 
Er zijn ook nog enkele producten nodig om de 
kantine weer helemaal tip top aan te kleden:

• Meubels, zoals tafels en stoelen maar ook 
een stoere loungebank. 

• Raambekleding, we zouden graag  
horizontale jaloezieen willen plaatsen 

• Verlichting 

Ken jij iemand of ben jij iemand die ons hieraan 
kan helpen? Neem dan contact op met Rob 
Walderveen: 06-22424420.
 
Alle suggesties zijn welkom!

Sponsor voor een nieuw plafond!
Heel blij zijn we met de sponsoring van 
Gerard den Besten via de Afbouwcom-
binatie Zwolle BV. Gerard maakt het 
mogelijk om de kantine te verfraaien 
met een nieuw systeemplafond. Dat is 
een mooi begin van het oppimpen.

Meer Gerard...
Op dinsdagavond wordt er flink geklust 
in de kantine. Gerard den Besten, Sieto 
van der Scheer en Rob van Walderveen 
hebben de bar al van z’n plek en bera-
den zich nu op een plan om hem – aan-
gepast – te kunnen herplaatsen. 
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Geen nieuwjaarsborrel
En ook de nieuwjaarsborrel kan vanwege de 
corona 
maatregelen niet doorgaan. We hopen het in te 
halen zodra het weer mag!

Clubdag
Om niet het risico te lopen dat de clubdag nog 
niet door mag gaan, verplaatsen we die naar 18 
september. Op deze datum staat de uitgestelde 
jubileumdag gepland. Afhankelijk van wat op 
dat moment toegestaan is, kijken we of we de 
clubdag met festiviteiten uit kunnen breiden.

EVEN WAT PRAKTISCHE ZAKEN

Oeps momentje
In en rondom huis gebeuren de 
meeste ongelukken. Zo ook rondom 
de manege. Sieto stond boven op 
een wijnvat, de reden daarvan is ons 
nog niet helemaal duidelijk. Plotseling 
verdween hij IN dat wijnvat. Sieto had 
er flinke “napret” van: blauwe plekken 
en pijnlijke ribben….

Beterschap Sieto!

Bestuursleden gezocht
Bij de ledenvergadering in maart 2021 zijn Sabine Severein en Jacquette Meijerink 
aftredend en niet herkiesbaar. We zoeken dus gezellige mensen die het leuk vinden om over de 
dagelijkse gang van zaken en de toekomst van Hippisch Hattem mee te denken. Sabine en 
Jacquette willen de nieuwe bestuursleden met veel plezier inwerken, dus meld je aan, dan 
kunnen we samen overleggen of het wat voor je is! 

Grote clubactie
De Grote clubactie is afgerond en we hebben samen een heel mooi bedrag binnen gehaald 
voor het restaureren van de kantine:

Heb je al gekeken of je een prijs hebt 
gewonnen? Dit kun je doen via deze link: 
https://lotchecker.clubactie.nl/

De volgende drie personen hebben de meeste 
loten verkocht:
1. Sieto van der Scheer
2. Familie De Rhee
3. Linda Rave

Zij zullen nog een leuke attentie ontvangen uit de 
handen van het Bestuur.

Iedereen enorm bedankt voor het verkopen van de loten, we zijn enorm trots op dit resultaat!
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Er wordt in principe alleen gebruik gemaakt van de 
buitenbak. Je mag hier individueel rijden en privéles krijgen

CORONA MAAREGELEN 

Als er vanwege de veiligheid binnen een begeleider nodig is, dan maximaal 1 
in totaal en niet 1 per ruiter. 

De lessen voor de volwassenen kunnen tijdens deze lockdown niet doorgaan. 
Alleen voor leden onder de 18 jaar mogen er (buiten) groepslessen 
plaatsvinden

Groepsgrootte voor volwassenen is maximaal 2. Er mogen meerdere groepen 
van 2 in de buitenbaan, mits je de anderhalve meter afstand kunt waarborgen

Publiek, waaronder ook ouders, zijn op dit moment niet welkom op de 
accommodatie.  

Omdat we binnen onnodige drukte en hectiek willen voorkomen, is springen 
alleen buiten toegestaan.

Kantine blijft voorlopig natuurlijk ook nog dicht. 

Nog altijd geldt: kom alleen naar onze accommodatie als je gezond bent.

Als bestuur willen we niet de randen of mazen opzoeken van de mogelijkheden. We willen jullie 
ook vragen om in de geest van de maatregelen van deze lockdown te denken: Zo min mogelijk 
bewegingen en zo min mogelijk contact. Alleen samen krijgen we corona onder controle.  
 
Blijf gezond! 
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Alleen als er vanuit veiligheidsafwegingen (bijvoorbeeld paardenwelzijn) geen 
mogelijkheid is om buiten te rijden, mag er van de binnenbak gebruik gemaakt 
worden. Dit is een uitzondering waar we zuinig op moeten zijn. Denk dan weer 
aan de regels omtrent afstand en groepsvorming en de mondkapjesplicht


