
           

         
 

 
Kantinedienst donderdag 
 
Het	geldtrommeltje	kan	men	ophalen	bij	mevr.	Ellie	Botman,	Kroonprins	11.	

	tel.nummer	053-5723177.	Als	je	niet	kunt	op	de	datum	dat	je	dienst	hebt,	is	het	de		
bedoeling	dat	je	zelf	zorgt	voor	vervanging	door	onderling	te	ruilen	met	iemand	

	anders.	Geef	dit	dan	wel	door	aan	mevr.	Botman,	ivm	het	meegeven	v/h	trommeltje.	
	
2019	 donderdag	Rooster	2014/2015	 tel.	Nummers	 mobile	nummers	

	24-jan	 Bas	Oesterholt	 		 06-51305723	
	31-jan	 Theo	Pot	

	
06-22269331	

	07-feb	 Ruud	van	Bakel	 		 06-42194998	
	14-feb	 Richard	Drees	 		 06-53506177	
	21-feb	 Jan	Willem	 		 06-53945644	
	28-feb	 Cees	van	Wijk	 		 06-37093311	
	07-mrt	 Bas	Oesterholt	 		 		
	14-mrt	 Theo	Pot	 		 		
	21-mrt	 Ruud	van	Bakel	 		 		
	28-mrt	 Richard	Drees	 		 		
	04-apr	 Jan	Willem	 		 		
	11-apr	 Cees	van	Wijk	 		 		
	18-apr	 Bas	Oesterholt	 		 		
	25-apr	 Theo	Pot	 		 		
	02-mei	 Ruud	van	Bakel	 		 		
	09-mei	 Richard	Drees	 		 		
	16-mei	 Jan	Willem	 		 		
	23-mei	 Cees	van	Wijk	 		 		
	30-mei	 Bas	Oesterholt	 		 		
	06-jun	 Theo	Pot	 		 		
	13-jun	 Ruud	van	Bakel	 		 		
	20-jun	 Richard	Drees	 		 		
	27-jun	 Jan	Willem	 		 		
	04-jul	 Cees	van	Wijk	 		 		
	11-jul	 Bas	Oesterholt	 		 		
	18-jul	 Theo	Pot	 		 		
	25-jul	 Ruud	van	Bakel	 		 		
	01-aug	 Richard	Drees	 		 		
			 		 		 		
	

	 	 	 	

	
	
	
	

 

 
            



                                                                                                   
 
Kantinedienst zondag 
 
Het	geldtrommeltje	kan	men	ophalen	bij	mevr.	Ellie	Botman,	Kroonprins	11	
Tel.	Nummer	053-5723177.	Als	je	niet	kunt	op	de	datum	dat	je	dienst	hebt,	is	
het	de	bedoeling	dat	je	zelf	zorgt	voor	vervanging	door	onderling	te	ruilen	met	
Iemand	anders.	Geef	dit	wel	door	aan	mevr.	Botman	ivm	meegeven	trommeltje	
	
zondag	rooster		 2019	 tel.nummers	 mobile	nummers	
10-feb	 Gerda	Hengeveld	 053-5721400	 06-11220763	
17-feb	 Gerard	Mombarg	 		 06-53896133	
24-feb	 Carolien	Leusenkamp	 		 06-24277700	
03-mrt	 Chris	Koppelman	 0545-261348	 06-12317040	
10-mrt	 Hans	Ouwersloot	 053-4282768	 06-53558353	

17-mrt	 Danielle	Bokdam	
	

06-54323628	
24-mrt	 Gerda	Hengeveld	 		 		
31-mrt	 Gerard	Mombarg	 		 		
07-apr	 Carolien	Leusenkamp	 		 		
14-apr	 Chris	Koppelman	 		 		
21-apr	 Hans	Ouwersloot	 		 		
28-apr	 Danielle	Bokdam	 		 		
05-mei	 Gerda	Hengeveld	 		 		
12-mei	 Gerard	Mombarg	 		 		
19-mei	 Carolien	Leusenkamp	 		 		
26-mei	 Chris	Koppelman	 		 		
02-jun	 Hans	Ouwersloot	 		 		
09-jun	 Danielle	Bokdam	 		 		
16-jun	 Gerda	Hengeveld	 		 		
23-jun	 Gerard	Mombarg	 		 		
30-jun	 Carolien	Leusenkamp	 		 		
07-jul	 Chris	Koppelman	 		 		
14-jul	 Hans	Ouwersloot	 		 		
21-jul	 Danielle	Bokdam	 		 		
28-jul	 Gerda	Hengeveld	 		 		

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                           
 

Rooster werkzaterdagen 

De werkzaterdagen worden georganiseerd door de CEM (Commissie Exploitatie Manege).  

Op deze dagen wordt er wat "groter" onderhoud gepleegd aan de manege en de terreinen. 

Om een paar voorbeelden te noemen: bestrating aanleggen, gras maaien, binnenbak losmaken  

en slepen, schilderwerkzaamheden. In principe is de werkzaterdag iedere 2e zaterdag van de  

maand. Er wordt om 8:00 uur begonnen met koffie. De CEM kan altijd mensen gebruiken  

die mee willen helpen. Indien u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Paul Grondman. 

Corveedienst 

Om het in en rond de manege netjes te houden dienen tijdens de corvee-diensten de 

onderstaande werkzaamheden te worden uitgevoerd. Let wel: men dient zelf voor vervanging  

te zorgen bij verhindering. Voor vragen e.d. kan men een email sturen aan info@sterruiters.nl.  

Tevens dient men via dit emailadres te melden wanneer er schoongemaakt gaat worden en  

of er onderling geruild is. 

DE WERKZAAMHEDEN 
In de manege: 

• De paardenvijgen rondom de bak verwijderen 
• De kruiwagens met mest legen in de mestbak achter de manege 
• De paden rondom de binnenbak vegen (ook bij het hindernismateriaal) 
• Hindernisbalken in de stellingen leggen en staanders tegen de kant plaatsen 
• De matten voor de kantine uitkloppen 
• De bakrand stofvrij maken 
• Mest uit de binnenbak verwijderen 
• Het legen van de afvalbakken rondom de binnenbak in de grijze afvalcontainers 
• Opruimen van gereedschappen. Deze moeten in principe opgeborgen worden achter  
• de houten tussenwand i.v.m. het veilgheidscertificaat. Alleen de poepschep, harkje  
• en kruiwagen mogen in de buurt van het prikbord staan. 

Rondom de manege: 

• Paardenvijgen en stro-/krulresten op de parkeerplaats verwijderen (mestbak) 
• In- en uitloop van de manege aanvegen (bij de schuifdeur) 
• Opruimen van rondslingerend afval en materialen 
• Tijdens de zomermaanden: terras opruimen, losse rommel opruimen en afvalbak legen 

 
 




