NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 21 juni 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

Kwartfinale zitcompetitie
Vol trots beginnen we deze nieuwsbrief met
het bericht dat Lilli Klyhn (categorie 1), Anne
de Rooij en Marieke Imhof (beide categorie 2)
en Bente van Kooij (categorie 3) zich hebben
gekwalificeerd voor de kwartfinale van de
FNRS zitcompetitie. Op zondag 9 juni hebben
onze 12 zitkanjers in hecht teamverband
hun

proeven

individueel

gereden onder

hoge spanning en veel belangstelling van
supporters. Zondag 8 september vindt de

Manege Den Toom Zitteam 2013

kwartfinale plaats op Manege Ravenswaaij.
Foto’s zijn te vinden op onze website.

Dressuurwedstrijd sr./jr.
Afgelopen weekend stond in het teken van dressuurwedstrijden. Op zaterdag reden de
senioren met allen een geslaagde beoordeling en op zondag namen maar liefst 60 kinderen
deel aan de wedstrijd. De uitslagen zijn binnenkort te vinden op www.arreche.nl.

Wifi en pinautomaat
Voortaan is er op het gehele manegeterrein volop WIFI! Voor deze snelle
internetservice (wifi MDT GASTEN) toetst u het volgende wachtwoord in:
mdtwelkom. Binnenkort kunt u voor betalingen ook gebruik maken van
een PINAUTOMAAT aan de bar.

Zondagen in juli
In juli organiseert Manege Den Toom 4 SPRINGLESSEN voor senioren. Op zondagen van
09.00-10.30 uur is de les voor beginners en van 13.30-15.00 uur voor gevorderden. Deze
springcursus is vol, maar wij nodigen alle andere ruiters van harte uit om mee te gaan met
de BUITENRITTEN van 11.00-13.00 uur onder begeleiding van Rinske.

Inschrijving: Deelname SGW
- ook vrijwilligers gevraagd Vanaf nu kun je je inschrijven voor deelname
aan

de

ST-Projects

Samengestelde

Wedstrijd. De wedstrijd wordt verreden op
zaterdag 28 en zondag 29 september. De
SGW is een geweldig evenement, maar
zonder de inzet van vele vrijwilligers kunnen
we dat niet realiseren. Kom ons daarom
helpen en meld je aan als vrijwilliger. Alle
beetjes helpen, met een dagdeel hulp is de
organisatie al ontzettend geholpen. Voor
inschrijfmogelijkheden en meer informatie:
www.arreche.nl/sgw.

Zomervakantie cursus:
Certificaat Buiten Rijden
Wij zijn voornemens om in zomervakantie
cursussen

te

organiseren

voor

de

CERTIFICATEN BUITENRIJDEN, te weten:
CBR 1, CBR 2 en uiteindelijk het FNRS
ruiterbewijs. Tijdens deze leuke en leerzame
opleiding leert u alles over het rijden buiten
het terrein van de manege. Voor meer
informatie verwijzen we u naar www.fnrs.
nl > opleidingen FNRS > buitenrijden. Heeft
u hiervoor interesse, dan vernemen wij dat
graag via de e-mail of telefoon.

Zomervakantie cursus: Zitlessen
Naar aanleiding van de zitcompetitie trainingen, merken we dat er belangstelling is voor
speciale lessen ter bevordering van de zit. Gedurende een week in de zomervakantie (van
maandag t/m vrijdag) willen wij zowel jeugd als volwassenen elke dag graag meer leren over
de finesse van het rijden. Er kunnen maximaal 8 deelnemers per les worden ingeschreven.
Wanneer u belangstelling heeft, horen wij dat graag via de e-mail of telefoon.

Huurkastjes
Tot slot het vriendelijke verzoek aan iedereen die een kastje gebruikt, maar nog niet heeft
betaald, dit zo spoedig mogelijk te doen.
•

Kleine houten kast, per maand: 		

€2,50

•

Grote houten (zadel)kast, per maand:

€5,00

•

Metalen kast, per maand: 			

€10,00
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