
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 24 MEI 2013

Met deze 2 pagina tellende nieuwsbrief stellen wij u graag 
op de hoogte van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.  

Afgelopen weekend organiseerde Petit Arrêche in samenwerking met het Arrêche bestuur 
een geslaagd jeugdkamp in Austerlitz. Over het PINKSTERKAMP kunt u binnenkort meer 
lezen in het Arrêche boekje.

     Vervolg nieuwsbrief zie volgende pagina ...
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Verslagen 
In de vorige nieuwsbrief stelden wij u op de 
hoogte van de geplande MOEDERDAGLESSEN. 
Veel enthousiaste moeders hebben samen 
met hun kind gereden. Voor sommigen was 
het de eerste keer te paard, anderen waren 
herintreders en kregen de smaak weer 
helemaal te pakken!

Ook hebben wij het in de vorige nieuwsbrief 
gehad over de ZITCOMPETITIELESSEN van 
Jannet van Wijk (fysiotherapeut). Een heel 
interessante les die begon met een aantal 
oefeningen voor de ruiters die zij thuis kunnen 
doen. Onder andere om het bekken soepel 
te krijgen. Op 9 juni is de regioselectie in 
Woudenberg.

Petra en Elvira te paard

Fysio oefeningen bij zitcompetitieles



VERVOLG NIEUWSBRIEF 

KF Hein lustrumviering
Eind volgende week staat in het teken van de lustrumviering van de KF Hein stichting op 
vrijdag 31 mei. Daarover de volgende keer meer. Mocht je op deze dag gezellig willen 
komen helpen, dan vernemen wij dat graag via de mail.

Verder zijn er de komende maand de volgende evenementen:
09 juni regioselectie zitcompetitie op Manege Groenewoude, te Woudenberg
15 juni ’s avonds dressuurwedstrijd senioren
16 juni dressuurwedstrijd junioren
23 juni springdag voor zowel junioren als senioren met afsluitende BBQ voor iedereen 
die mee wil eten (wel van tevoren inschrijven).

Meer informatie over evenementen en inschrijflijsten, zie Arrêche bord of het bord boven 
de lessenaar.
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Boekpresentatie Diederick Slijkerman
Op woensdag 22 mei is een aantal mensen van de 
manege aanwezig geweest bij de boekpresentatie van 
het boek Wonderjaren, geschreven door Diederick 
Slijkerman. Diederick is sinds een paar jaar een 
enthousiast ruiter bij Manege Den Toom. Het boek 
werd uitgereikt door Anouchka van Miltenburg 
(voorzitter van de Tweede Kamer) in de zaal van de 
voormalige Tweede Kamer en gaat over Gijsbert Karel 
van Hogendorp (1762-1834) die 200 jaar geleden 
de onafhankelijkheid van Nederland uitriep en ons 
land een grondwet gaf die tot de dag van vandaag 
geldig is. Wonderjaren geeft een mooi beeld van een 
veelzijdig man, die nu eindelijk zijn verdiende plaats in 
de vaderlandse geschiedschrijving krijgt. Wij vonden 
het fantastisch om voor deze bijzondere gebeurtenis 
uitgenodigd te zijn. Het boek


