NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 1 NOVEMBER 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

November. De maand van de kastanjes, pompoenen, paddenstoelen, stamppotten en
vallende bladeren. Het is nu nog even genieten van de prachtige kleurschakeringen, maar
binnenkort zijn de bomen weer kaal en klaar voor de winter. Op de manege zult u ook
ervaren dat er gewerkt is aan de voorbereiding van de winter. Naarmate de dagen korter en
kouder worden, komen de paarden dikker in het haar. Hierdoor zweten zij bij fysieke arbeid
en hebben langer de tijd nodig om weer droog te worden. Om te voorkomen dat zij ziek
worden, zijn sommige paarden onlangs geschoren. Hierdoor is het extra belangrijk dat de
dekens er na het rijden op worden gelegd.

In Memoriam
De afgelopen maand hebben wij bedroefd afscheid genomen van Golly, Jamaika en Malone.
Hun individuele gesteldheid liet bij alledrie niet toe om verder nog in ons manegebedrijf
verdienstelijk te zijn.
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Wijzigingen rijbaantijden
Veel lessen starten een kwartier later dan u voorheen gewend was. Voor alle aanpassingen
verwijzen wij u naar het schema boven de lessenaar of onze website.

Ga mee met de Junior Buitenrit
Op zondag 10 november organiseren wij in samenwerking met Petit Arrêche een junior bosrit.
Er is een groep voor beginnende junioren en een groep voor gevorderde jeugd. Beginnende
bosruiters kunnen mee onder individuele begeleiding naast het paard. Om 14.00 uur is er een
gezamenlijke lunch. Deelname is in overleg met Frederik. Meer informatie en de inschrijflijst
zijn te vinden op het Arrêche bord.

Verslag Mini Cross Cursus
In de herfstvakantie werd een crosscursus voor mini’s
georganiseerd. Sommige kinderen hadden nog nooit
gesprongen, anderen hadden al ervaring. Wat op dinsdag
begon met simpele drafbalkjes, eindigde vrijdag in een
mooi uitgezet crossparcours van natuurlijke hindernissen
in de buitenmanege. Onder aanmoediging van ouders,
grootouders en bekenden legden de moedige deelnemers
het parcours individueel af waarna zij een welverdiend
diploma in ontvangst namen. De cursus werd afgesloten
met taart en chocomelk in de foyer. Door de vele positieve
reacties hierop willen wij in de kerstvakantie wederom een
springcursus met thema organiseren.
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Crossparcours met natuurlijke
hindernissen van riet, stro,
landhek en boomstammen.

Verslag Dressuurwedstrijden
Gehuld in smetteloze rijbroeken, keurige jasjes en geknoopte plastrons lieten senioren en
junioren zien wat zij de afgelopen maanden hebben geleerd tijdens hun dressuurlessen. Op
vrijdag 19 oktober sloot bijna iedere senior de avond succesvol af met de vertrouwde rozet.
Zondag 20 oktober verliep, mede dankzij Petit Arrêche, mooi volgens het tijdschema. Maar
liefst 60 kinderen namen deel aan deze dressuurwedstrijd waarbij ook veel jeugd voor het
eerst meedeed. De uitslagen staan op de website: www.arreche.nl

Aanstaande zondag: Herfstrit
Na de storm van afgelopen week ligt het bos er weer rustig
bij. Paden zijn bedolven onder een knisperend bladerdek
en de aardse herfstgeuren van mos en zwammen met een
vleugje zoete dennengeur nodigen uit om te paard al dit
moois te bewonderen. Rinske staat aanstaande zondag om
10.00 uur weer klaar om u gedurende twee uur langs de
mooiste plekjes te begeleiden en uitgewaaid weer terug te
brengen. Als u wilt aansluiten, kunt u dit zowel telefonisch
als per email laten weten.
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