NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 24 December 2014
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte van enkele actuele
berichten en ontwikkelingen. Deze keer ontvangt u een extra lange kersteditie.

Amerigo vs. Rudolph
In deze feestmaand volgen de twee rood gemutste baardmannen elkaar naadloos op.
Voordat we het ons goed en wel beseffen is strooigoed vervangen door kerstkransjes, maken
kinderschoenen plaats voor de kerst-sok, treedt Rudolph in de nog verse hoefsporen van
Amerigo en lopen we in de supermarkt mee te neuriën op Jingle Bells terwijl we de dag ervoor
de goedheiligman nog toezongen. Om niet voorbij te gaan aan de gewaardeerde bezoekjes
die de Sint met zijn Pieten aan onze manege bracht, volgt hier een verslag:

•
Het was een spannende en sportieve middag voor alle zoete kinderen op de foyer.

Op zaterdag 24 november bracht Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoekje aan de
manege. Nadat alle kinderen een sportieve Pietentraining in de binnenmanege volgden,
werden zij beloond met een diploma. Daarna las de Sint voor uit zijn rode boek en gaven
de Pieten Heel Erg Mooie Attenties aan alle zoete kinderen. Sint bedankt zijn sponsor dan
ook hartelijk. Onze stallen en verse wortels bevielen Amerigo zo goed dat Sinterklaas het
daarop volgende weekend een speciale rit met al zijn Keizerlijke Pieten organiseerde. De
geplande route liep langs 9 Doornse adressen alwaar zij hartelijk werden ontvangen door
de bewoners. Onderweg werd het liederenboek luidkeels ten gehore gebracht en stroomden
huizen leeg met enthousiaste buurtkinderen.

Sinterklaas bezoekt 9 Doornse families met zijn Keizerlijke Pieten Club. Foto’s: Charline van Ommen

Pas de Deux: Sprookjes
Ook de Pas de Deux zorgde onlangs voor fabelachtig vermaak. Diverse jeugdkoppels gingen
de strijd met elkaar aan om de felbegeerde titel: ‘Best verklede duo’. Alle sprookjesfiguren
leefden nog lang en gelukkig, maar Annesofie Bierman en Annemijn Visser gingen er als
figuren uit de film ‘Frozen’ met de winst vandoor. Vorig jaar werden de zusjes Slijkerman nog
3de maar dit jaar gaf de jury (Caroline Swart & Emilie d’Abo) hen de hoogste Pas de Deux proefpunten, Isabelle als prins en Válerie vertolkte de rol van DOORNroosje. De avond was
goed verzorgd met lekkere hapjes door het Arrêche bestuur.

KERSTACTIVITEITEN
1ste Kerstdag: Jingle Ride
Op eerste kerstdag wordt er een rit gereden van 10.00-12.00 uur onder begeleiding van Rinske.
We verwachten geen sneeuw taferelen en u zult Rudolph ook niet achter een dennenboom
spotten, maar wie weet treft u grazend reewild aan en na afloop is er kakelvers kerstbrood
en gloeiende glühwein. Het aantal inschrijvingen staat nu op acht, maar er is nog plek!

2de Kerstdag: Kerstliedjesrit
Met het succes van de Sint Maarten rit
nog vers in ons geheugen, organiseren
we op tweede kerstdag een kinderrit op
pony’s door de nabij gelegen kerstverlichte
straten. Maar liefst 18 kinderen hebben
zich ingeschreven en trekken zingend met
hun kerstmutsen op langs de huizen om
het kerstgevoel compleet te maken.
(inschrijving is inmiddels gesloten)

Sint Maarten rit als voorbeeld voor de Kerstliedjes
rit op 2de kerstdag. Foto: Charline van Ommen.

Eindejaarswedstrijd: Dressuur + Springen + Behendigheid = Befaamde Bokaal
Zaterdag 27 december halen 12 teams, bestaande uit 3 leden, alles uit de kast in het kader
van de eindejaarswedstrijd. Gemene deler is dat alle teams uit hun lesgroep zijn geformeerd.
Zowel junioren als senioren laten zich in drie verschillende rondes van hun beste kant
zien. Er wordt een dressuurproef gereden, gevolgd door een springparcours. De spanning
en onvoorspelbaarheid wordt opgevoerd door het slotstuk: het behendigheidsparcours,
waarbij het publiek zich kan begeven tussen de teams die tegen elkaar strijden. De paarden
worden geloot en niemand kan zich voorbereiden, want alle onderdelen worden pas die dag
bekend gemaakt. De wedstrijd zal vakkundig aan elkaar worden gepraat door Martijn van
Kooij, er is voor muziek en zoals u van het bestuur gewend bent, zorgen zij voor lekkere
hapjes. Iedereen is van harte welkom tussen 17.00 - 21.00 uur om hun favoriete teams
aan te moedigen. Neemt u gerust uw kerstkliekjes mee! Welke lesgroep gaat er met de
grote groene bokaal vandoor en komt met een ingelijste foto in de foyer te hangen als
beste lesgroep-team van 2014?

Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari heten wij u van harte welkom in de foyer om het glas te heffen op het nieuwe
jaar. Traditiegetrouw wordt de ‘surprise hippique’ u aangeboden tussen 14.00 - 16.00 uur.
Wij wensen u voor nu alvast een hele feestelijke jaarwisseling en een voorspoedig en gezond
Nieuwjaar.

P’Art: Kunst & Paarden
Er is een nieuwe rubriek in het leven geroepen, genaamd: P’Art. Hierin stellen wij in elke
nieuwsbief één hippisch getint, cultureel kunstobject centraal. Eén van onze eigen favoriete
kunstwerken krijgt de eer om als eerste beschreven te worden:
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schilder Wouter Verschuur.
Met zijn stemmige, sfeervolle landschappen met vee
wordt Mauve gerekend tot
de Haagse School.
Geschilderd met een losse penseelvoering wordt het schilderij wel gezien als een der eerste
impressionistische werken binnen de Nederlandse schilderkunst. De schilders van de Haagse
School hadden een voorkeur voor het arme vissersleven. Mauve laat hier echter de andere
kant van het vissersdorp zien: de zonnige wereld van welgestelde burgers. Vier ruiters dalen
af naar het strand op Scheveningen, waar de badkoetsjes klaarstaan. De blonde en blauwe
kleuren en felle schaduwplekken geven goed de ziltige atmosfeer van een zomerdag aan het
strand weer. Het werk bevindt zich thans in de collectie van het Rijksmuseum.

Geboorteberichten
Stijn Bastiaan Thoomes, roepnaam: Stijn
31 oktober 2014
Zoon van: Bas en Maaike Thoomes
Broertje van: Pepijn en Quirine
Felix Frederik Eduard, roepnaam: Felix
1 november 2014
Zoon van: Hans den Rooijen en Lietje Jacobs
Kaj Gerardus Cornelis Schalkers, roepnaam: Kaj
10 december 2014
Zoon van: Remco Schalkers en Nathalie Rigter

Paarden
De afgelopen maand zijn er weer drie nieuwe paarden gekomen. ‘Arix’, een paard van
goede wil met een heel gangbaar formaat. Hij is inmiddels al aardig gewend aan zijn nieuwe
onderkomen. Niet veel later kwam Dynamic. Zij blijkt Arix’ halfzus te zijn en is net iets groter
dan hij. Tot slot is ‘Rumble’ inmiddels in ons midden. Een brave, middelgrote Haflinger die
de dagelijkse routine al aardig onder de knie krijgt. Wij hebben afscheid moeten nemen van
‘Wiggy’. Zij is weer terug naar haar vorige eigenaar.

Arix. Foto: Jos Krediet

Wiggy. Foto: Jos Krediet

Nieuwjaarskaart 2014
Onze nieuwjaarskaart is ook dit jaar weer door Jos Krediet ontworpen. Hij heeft in alle
mogelijke grondhoudingen gelegen om ons gehele paardenbestand fotografisch vast te
leggen en deze in collage vorm te presenteren. Wij zijn trots op het resultaat. Wanneer u één
van de paardenportretten wenst te bestellen dan kan dat via: info@manegedentoom.nl.
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