NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 23 juli 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

Hoe schoon is...
Inmiddels zijn wij weer begonnen met de jaarlijkse
grondige reiniging van alle stallen. De paarden
zullen niet altijd in hun eigen box staan. Onze
excuses voor eventuele hinder. Op het bord boven
de lessenaar treft u de dagelijkse aangepaste box
indeling aan.

Activiteiten
•

Op 5 augustus start de eerste serie ZITLESSEN. Deze is bijna vol, maar heeft u interesse
op andere data, laat ons dan per email weten wanneer het u zou passen. Of vorm een
groepje van 6-8 personen en reserveer een aantal uren.

•

Ditzelfde geldt voor de cursus CBR1. Laat ons weten wanneer u kunt, of vorm een groepje
van 6-8 personen. Deze cursus bestaat uit 3 dagen 2 uur les (praktijk en theorie), 1 dag
2 uur proefexamen en 1 dag examen, ook circa 2 uur.

•

Ook in de zomermaanden is er elke zondag een heerlijke BUITENRIT. Wanneer u zich bij
de groep wilt aansluiten, vernemen wij dat graag van u!

Afscheid
Na een aantal fijne jaren hebben wij afgelopen
week, vanwege een ongeneeslijke aandoening,
afscheid moeten nemen van Paudith. Zij heeft
ons vele jaren plezier gebracht en was één ieder
dierbaar vanwege haar mooie verschijning en lieve
karakter.

Vrijwilligers ST-Projects Samengestelde Wedstrijd
De voorbereidingen voor de SGW zijn reeds in volle gang. Wilt u met uw neus bovenop
het spektakel zitten en de spanning en sensatie van dichtbij meemaken? Dan is
hinderniscontroleur echt iets voor u. Of lijkt het u leuk om te helpen bouwen en/of
afbouwen van de cross? Dan kunt zich ook nog steeds aanmelden als vrijwilliger via
www.arreche.nl/sgw
De SGW TRAININGEN voor onze deelnemende ruiters beginnen op vrijdag 2 augustus. De
springles op vrijdagavond vervalt hierdoor t/m de SGW.

Gevaarlijk parkeren
Het is ons opgevallen dat er geparkeerd wordt op de groenstrook voor het huis. Wij verzoeken
u dit niet te doen, omdat diegenen die per fiets het erf verlaten geen overzicht hebben bij
het de weg opgaan. Vooral kinderen hebben hier last van.

Flexibel Cool-Cap
Het UMC organiseert een wedstrijd voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen om betere zorg
te creëren. Twee van onze manegeklanten doen mee aan deze pitch en hebben een filmpje
gemaakt waarin zij hun innovatie (Flexibel Cool-Cap) toelichten. Haaruitval bij chemokuren
maakt het behandeltraject tegen kanker emotioneel extra zwaar, maar de ‘Flexibel Cool-Cap’
voorkomt haaruitval en biedt dus de oplossing voor dit probleem. Help hen mee om de strijd
tegen kanker iets “aangenamer” te maken en ‘like’ het filmpje deze week nog via:
http://www.urekamegachallenge.nl/pitch-ronde-3/arie-caroline/. Hoe meer ‘likes’ zij krijgen,
hoe meer kans zij maken op een plek in de kwartfinale en komen zij dichterbij het kunnen
ontwikkelen van dit goede initiatief.

Smartphone beschermhoesje
Binnenkort kunt u via www.zazzle.nl het Manege Den Toom smartphone
beschermhoesje bestellen. De zoekterm, prijs, levertijd en andere
details volgen in de volgende nieuwsbrief.
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