NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 7 juni 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.
KF Hein Stichting
De lustrumviering van de KF Hein Stichting was
in meerdere opzichten een succes. De manege
vormde op deze zonovergoten dag een prachtig
decor voor diverse bijzondere culturele activiteiten
die de stichting zoal financieel steunt. Hartelijke
dank aan iedereen die zich heeft ingezet om deze
dag tot een succes te maken en voor het begrip
voor de eventuele gepaard gaande hinder.

Impressie KF Hein Lustrumviering

Regiofinale zitcompetitie
Afgelopen zondag heeft ons selectieteam de (voorlopig) laatste training gehad voor de
FNRS zitcompetitie. Gesponsord door ST-projects.nl hebben zij de afgelopen maanden hard
toegewerkt naar de regiofinale op aanstaande zondag 9 juni. Deze strijd om een plekje in
de kwartfinale vindt plaats op manege Groenewoude te Woudenberg.
Ons selectieteam bestaat uit:
•

Lilli Klyhn

•

Bente van Kooij

•

Lisa Damen

•

Amber Lamoré

•

Isabelle Slijkerman

•

Anne Sofie Bierman

•

Bo Hofman

•

Maartje van der Welle

•

Anne de Rooij

•

Marit Kranenburg

•

Marieke Imhof

•

Elena Liskova

Meer informatie over de data, locaties en de startlijsten kunt u vinden op www.fnrs.nl
onder het kopje ‘evenementen’. Komt allen onze amazones aanmoedigen!
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SGW 2013
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de ‘Samen Gestelde Wedstrijd’ gestart. Deze
jaarlijkse wedstrijd vindt plaats in het laatste weekend van september, te weten 28 & 29
september.

Zondagse buitenrit
Het belooft aanstaande zondag een prachtige dag
te worden! Heeft u ook zin om te paard de frisse
ochtend boslucht op te snuiven en te genieten van
de eerste fonkelende zonnestralen door het groene
bladerdak? Meldt u zich dan tijdig telefonisch of
per email aan voor:
•

de bosrit met Rinske van 10.00 - 12.00 uur

Komende evenementen
•

Zondag 9 juni		

Buitenrit (informatie zie hierboven)

•

Zondag 9 juni		

Regiofinale zitcompetitie te Woudenberg, de hele dag

•

Zaterdag 15 juni

Overdag:Mentour in Soest met BBQ op Manege Den Toom

				

Avond: Dressuurwedstrijd senioren met BBQ

•

Zondag 16 juni		

Dressuurwedstrijd junioren

•

Zondag 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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