
 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2016 

Op 28 augustus gaat het nieuwe Arrêche- seizoen van start. Op de volgende pagina’s vind je het 

volledige programma en tevens de aankondiging van de SGW die we dit jaar op 24 en 25 september 

organiseren. In de bijlage vind je ook een digitale versie van de agenda, die je gemakkelijk in je 

smartphone kunt zetten. Zo mis je dus niets meer. 

Opening seizoen op zondag 28 augustus: Puzzelrit & Gymkhana en BBQ  

Op zondag 28 augustus openen we het nieuwe Arrêche-seizoen. Thema:  

Den Toom’s Olympics! De gevorderde ruiters kunnen inschrijven voor een 

uitdagende puzzelrit. Beginnende en half gevorderde ruiters kunnen zich inschrijven voor de 

Gymkhana (behendigheidsparcours) met onder andere een Tally-Ho en een Prix d'Elegance voor de 

allerkleinsten. Afhankelijk van je ervaring kunt je met of zonder bijloper deelnemen. Inschrijflijsten 

hangen op stal. Aansluitend is er een BBQ (gratis voor alle leden, wel graag aanmelden via 

info@arreche.nl) en prijsuitreiking.  

Algemene Ledenvergadering vrijdag 2 september en aansluitend De SGW film 2015  

Op 2 september vindt in de foyer de Algemene Ledenvergadering van Arrêche plaats. Alle leden zijn 

hiervoor van harte uitgenodigd. In de bijlage vindt u de concept agenda. Hebt u vragen of 

opmerkingen?  Neem dan contact op met het bestuur: info@arreche.nl. In de pauze worden alle 

commissies op de foto gezet door Susan Lentjes, zorg dat je er bij bent! Na de vergadering vertonen 

we de SGW 2015 film, die Hans Rademakers maakte. Op www.arreche.nl/sgw staat een voorproefje. 

Zoon voor Lydie de Gans 

Op 10 mei is Maxim Philip van Dijk geboren, zoon van Lydie en Wim. Maxim is twee maanden te 

vroeg ter wereld gekomen; Lydie heeft tot een paar uur voor zijn komst nog les staan geven. Na een 

maand in het ziekenhuis was hij groot genoeg om naar huis te mogen en inmiddels is hij ook al twee 

keer op de manege geweest.  

Stalpoes Gijs 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze trouwe stalkat Gijs. Samen met zijn maatje Tom 

heeft hij heel wat muizen het leven zuur gemaakt. We danken hem voor zijn trouwe dienst en zullen 

hem missen. We zoeken nu twee hoogwaardige, zwarte opvolgers. 
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