
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 10 AUGUSTUS 2013

Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte 
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.  

Kwartfinale Zitcompetitie
De kwartfinale van de FNRS Zitcompetitie is in zicht. Op zondag 8 september reizen Lilli 
Klyhn, Anne de Rooij, Marieke Imhof en Bente van Kooij af naar de Betuwe om zich van hun 
beste kant te laten zien. Met veel enthousiasme zullen wij hen begeleiden en aanmoedigen. 
Wij nodigen iedereen uit om ook naar Manege Ravenswaaij te komen! Adres: Donkerstraat 
30 4119 LZ Ravenswaaij.

De Paardenschuur: 2e hands beurs
Op zaterdag 31 augustus is er weer de jaarlijkse 2e hands beurs bij de Paardenschuur in 
Amerongen (Amerongerwetering 28). De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Ook dit 
jaar kunt u daar weer al uw niet passende /gebruikte ruitersportartikelen inleveren. Meer 
informatie: www.paardenschuur.nl. 

Crosstraining ST-Projects SGW
Elke vrijdagavond vanaf 18:30 uur wordt er weer hard getraind voor het cross onderdeel 
van de SGW in het laatste weekend van september.  

Pinapparaat aan de bar
Vanaf heden bieden wij u meer betaalgemak doordat er een pinapparaat 
achter de bar is gëinstalleerd. Leskaarten, barbonnen, losse lessen of 
buitenritten, ze kunnen allemaal worden afgerekend bij iemand van 
de manege. 



gemest wordt zodat bij terugkomst de straat weer netjes kan worden achtergelaten. 
Daarnaast vragen wij iedereen die zonder begeleiding te paard gaat om zelf na terugkomst 
de mest op te ruimen of dit te melden, zodat wij ervan op de hoogte zijn. Alvast hartelijk 
dank!

Sigarettenautomaat
Om diverse redenen is het sigarettenautomaat sinds twee weken verwijderd uit de gang 
van de foyer. Er wordt geen nieuwe voor teruggeplaatst. 

Elke zondag buitenrit!
Ook tijdens de zomermaanden is er elke zondag een buitenrit van 10:00-12:00 uur.
Wij horen het graag wanneer u zich wilt aansluiten!
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Mest opruimen op straat
In sommige gemeenten is het verplicht om paardenmest 
direct op te ruimen. Gelukkig is dat in Doorn niet het geval. 
Om onze omwonenden toch zo min mogelijk tot last te zijn en 
te voorkomen dat de mest ‘platgereden’ wordt, vegen wij na 
afloop van de rit de mest in de berm of omliggend struikgewas. 
Wij verzoeken iedereen die onder manegebegeleiding over 
straat rijdt, het direct te melden aan de begeleider als er 

Puzzelrit zondag 1 september 2013
Deze puzzelrit staat in het teken van het thema: ‘Bos’. Start is vanaf 
10.00 uur. Deelname in teams van minimaal 2 ruiters en maximaal 4 
ruiters. Eén volwassene bij 2 of 3 jeugdruiters is verplicht. De indeling 
van de manegepaarden gaat in overleg met Frederik den Toom. Om 
17.00 uur is er een gezellige BBQ voor alle deelnemers en aanhang.
Ook als u die dag niet te paard bent geweest, bent u uiteraard van 
harte welkom. Inschrijfformulieren treft u aan op het Arreche bord. 
Kosten: Puzzelrit €5,00 + 2 knippen van je kaart. Barbecue €7,50,- 
per persoon.

TE HUUR
Een multifunctionele ruimte van ca. 30m2 met lang keukenblok 
en wasbak, aparte kamer, toilet en doucheruimte. Deze mooie 
ruimte is vroeger het decor geweest van onze melkwinkel, daarna 
werd het een kantoor van een technisch tekenbureau en tot voor 
kort was het de praktijk van een mondhygiëniste. Kortom, een 
veelzijdige plek op een mooie locatie. Heeft u interesse om deze 
ruimte te huren of kent u iemand die dit zoekt dan verstrekken 
wij u graag meer informatie. 


