NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 6 december 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

Bioscoop uitje naar Kerstfilm ‘FINN’
Amerigo is het land nog niet uit of het volgende witte paard
staat alweer te trappelen om een belangrijke rol te spelen
in de maand december. Ditmaal omdat ‘Petit Gris’, onze
stalschimmel, schittert op het witte doek in de film ‘FINN’.
Afgelopen zomer zijn de opnames gemaakt waarbij ‘Petit’
zich van zijn braafste kant liet zien in huiskamers, tuinen,
bossen en pittoreske pleintjes. Half december wordt deze
spannende en ontroerende familie kerstfilm vertoont in de
bioscopen.
Speciaal voor onze manegeklanten organiseren wij een
gezamenlijk filmbezoek op zondag 22 december in
de middag. Op het Arrêche bord hangt een inschrijflijst
(inschrijven kan t/m 15 december i.v.m. reserveren).
Ook kunt u een email met de naam/namen sturen naar
info@manegedentoom.nl. De kosten zijn circa
per

bioscoopkaartje.

Vervoer

wordt

€10,00

waarschijnlijk

Kerstfilm ‘FINN’ met Petit Gris

in

groepsverband geregeld. Hierover worden alle deelnemers
na inschrijving geïnformeerd. Wij kijken ernaar uit om de
feestdagen met jullie in te luiden!

Dinsdagmiddagles volwassenen van 14.00-15.00 uur
Elke dinsdagmiddag geeft Marloes les aan een toegankelijke groep volwassenen. Er zijn nog
een paar plekjes vrij dus als u belangstelling heeft om aan te sluiten in deze groepsles dan
horen wij dat graag of kunt u een mail sturen naar: info@manegedentoom.nl

MANEGE WEETJES
• Zitlessen: Onder onze ruiters is weer veel enthousiasme voor de jaarlijkse zitlessen.
Inmiddels hebben 30 fanatiekelingen zich opgegeven. Er zijn 3 groepen gestart op de
zondagmiddag en er komt een 4de groep bij. Komende maanden wordt er wekelijks getraind
om ervoor te zorgen dat we weer in de finale van de FNRS Zitcompetitie terechtkomen.
• Pas de Deux: op zaterdag 14 december organiseert Arrêche een ‘Pas de Deux’ waaraan 12
koppels meedoen. Deze avond wordt gezellig ingekleed met drankjes, hapjes en muziek.
Ook als u niet meedoet, bent u van harte welkom om te komen kijken hoe de duo’s het
ervan af brengen en hen te beoordelen als publieksjury.
• Ziekenbezoek: afgelopen zaterdag heeft het lesgroepje van de 10-jarige Lucas van
Dijk de binnenmanege halverwege de les verlaten en is onder begeleiding over straat
naar zijn huis gereden. Lucas brak zijn beide polsen na een val van een speeltoestel
en kan dus voorlopig niet meerijden in de les. Om hem te verrassen, kwam zijn trouwe
clubje hem te paard thuis bezoeken.
• Sinterklaas op de manege: op zaterdag 23 november bracht Sinterklaas samen
met zijn Pieten een bezoekje aan de manege. Nadat hij uit zijn grote rode boek had
voorgelezen gaf hij Heel Erg Mooie Attenties aan alle zoete kinderen. Sint bedankt zijn
sponsor dan ook hartelijk.
• KDPV: eens per jaar doopt de ‘Keizerlijke Doornse Polo Vereniging’ zich om in de
‘Keizerlijke Doornse Pieten Vereniging’. Onder luid gezang, brachten zes Zwarte Pieten
en de Goedheilig man op hun brave makkers een bezoek aan ‘Huize Beatrix’ en kinderen
uit de buurt met hun gastronomische ouders.

‘Koninklijke Doornse Pieten Vereniging’
zingend door de straten van Doorn

Ziekenbezoek aan Lukas

Buitenritten op zondag
Zo lang de Sint niet van de daken glijdt en de kerstman nog niet met de arreslee door de
straten voorbij komt, gaan onze zondagse buitenritten ook nog gewoon door. Rinske staat
elke zondag om 10.00 uur klaar om u gedurende twee uur langs de mooiste plekjes te
begeleiden en uitgewaaid weer terug te brengen. Als u wilt aansluiten kunt u het ons, bij
voorkeur voor de zaterdagochtend, telefonisch of per email laten weten.
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