
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 30 AUGUSTUS 2013

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

September. Alweer het begin van de herfst, maar ook het begin van een 
hoop leuke manege activiteiten. De maand van de eerste troonrede van onze 
koning, maar ook van de jaarlijkse ST-Projects Samen Gestelde Wedstrijd! 
Bovendien de maand waarin de scholen weer beginnen en Charming, Banjo en 
andere paarden ook terug zijn van een welverdiende vakantie in de wei. 

Nieuw lesschema en aangepaste tijden jeugd en volwassenen
Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad. Vanaf 2 september beginnen 
de scholen weer en wij met ons nieuwe lesschema dat op het prikbord hangt. 
De belangrijkste veranderingen zijn op ma/di/do en vrijdag. In verband met 
de scholen die laat uit zijn, worden de lessen van 15.30 uur en 16.30 uur  
gewijzigd in 15.45 uur en 16.45 uur. Als gevolg hiervan zullen de avondlessen 
op ma/do en vrijdag ook om ‘kwart voor’ beginnen in plaats van ‘half’.  Houdt 
het lesschema in de gaten op het prikbord! Verder wordt er op donderdag om 
18.45 uur een extra les toegevoegd voor de licht gevorderde jeugd. Heeft u 
interesse dan kunt u contact opnemen met Frederik den Toom.

Puzzelrit zondag 1 september 2013
Aanstaande zondag start het nieuwe Arrêche seizoen met de puzzelrit waarvoor 
u zich nog kunt opgeven. Start is vanaf 10.00 uur. Deelname in teams van 
minimaal 2 en maximaal 4 ruiters. Eén volwassene bij 2 of 3 jeugdruiters is 
verplicht. Meer informatie kunt u vragen via: info@arreche.nl of bel met de 
manege. 

Nieuwe website Manege Den Toom
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Deze wordt 
bijgehouden door Jos Krediet, die ook prachtige foto’s 
aanlevert en de maker is van de film op de site. Neem 
eens een kijkje op: www.manegedentoom.nl



A.s. zaterdag: 2e hands beurs bij “De Paardenschuur”
Aanstaande zaterdag bent u van harte welkom bij “De Paardenschuur” voor de 
2e handsbeurs voor ruitersportartikelen. Deze overdekte beurs is geopend van 
10.00-16.00 uur met gratis koffie en thee. 

Springles op zondagochtend
Op zondagochtend om 09.00 uur is er een springles bijgekomen voor 
springruiters met basiservaring. Heeft u interesse om met regelmaat in deze 
groep mee te rijden, stuur ons dan een email: info@manegedentoom.nl.

Manege Den Toom Cadeaubon
Een mooi rapport, verjaardag, bedankje, een vriend kennis laten maken met 
de paardensport of een sinterklaascadeau? Vanaf heden stellen wij onze 
klanten in de gelegenheid om een mooie tegoedbon voor bijvoorbeeld een 
zitles, privéles, dressuurles, buitenrit of springles cadeau te doen. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Frederik den Toom.
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Afscheid Wienke
Een aantal weken geleden moesten wij Wienke 
uit de les halen omdat zij ernstig kreupel was. Na 
onderzoek door de dierenarts bleek Wienke een bij 
haar niet te genezen kwaal te hebben in de hoef. 
Helaas hebben wij moeten besluiten om afscheid 
van haar te nemen, omdat ze veel pijn had.

Praktisch
Naast uitstekende zorg voor onze paarden proberen 
wij ook ons manegeterrein en materiaal in goede 
conditie te houden. In de komende nieuwsbrieven 
kaarten wij daarom een punt aan waarvan wij denken 
dat het onze manegeklanten helpt om identiek om te 
gaan met het materiaal waar iedereen gebruik van 
maakt. TERUGPLAATSEN VAN DE SINGEL
Het zadel op het bokje in de zadelkamer met het 
bijbehorende naamkaartje plaatsen en vervolgens de 
singel onderlangs rondom hangen zoals op de foto 
weergegeven. 
Als de (leren) singel wordt teruggeslagen over het 
zadel, is de kans namelijk groot dat het leer uiteindelijk 
zal breken op de onnatuurlijke buigpunten. 

Boswachter werkt aan ruiterpaden
In zowel het Kaapse bos als in het bos achter de manege, dat 
inmiddels behoort aan Landgoed Den Treek-Henschoten, is de 
boswachter bezig met de ruiterpaden. Vooral in het bos van Den 
Treek zal in het ruiterpadennet geschoven gaan worden. 

Singel onderlangs begeleiden

Wienke


