NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 7 MAART 2014
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

Stempelpost
Het persoonlijke FNRS Ruiterpaspoort is niet alleen een mooi, blauw boekje waarin behaalde
dressuurproeven worden bijgehouden, maar ook om desgewenst uw buitenritten in te laten
afstempelen. Op die manier bouwt u aantoonbare buitenrij ervaring op waarmee u vervolgens
gemakkelijker bij andere ruitersportcentra terecht kunt als u daar eens aan een buitenrit wilt
deelnemen. Kortom, als u hier belangstelling voor heeft dan zijn wij u graag van dienst door
uw buitenrit af te stempelen. Neem in dat geval uw paspoort wel even mee op de dag van de
rit en vraag uw begeleider om een aantekening.

Verslag: Aprés Ski Carnavalsrit
Op de Utrechtse Heuvelrug gaat Carnaval vaak ongemerkt aan
ons voorbij. Het bestuur van Arrêche vond dit daarom een mooie
aanleiding om een 3 uur durende buitenrit te organiseren met
het thema: Après Ski. Uitgedost in deern doll pakjes, caps met
skimutsen en zelfgemaakte skihesjes ging afgelopen zondag de
buitenrit om 15.00 uur van start onder begeleiding van Rinske
als zwarte kroegkater. Al bij de eerste galop vlogen kattenoren
en roze pruiken in de rondte, maar de groep bleef keurig bij
elkaar. Een strak blauwe hemel, schnapps, glühwein, kaas en
worst in de pauze maakte de après ski beleving compleet. Ook
de gezelligheid van niet deelnemende ruiters tijdens de stop
werd erg gewaardeerd. Bij terugkomst stonden de dampende
stamppotten met zelfgemaakte haché, Heerlijke Echte Malse
Authentieke rookworsten (gesponsord door Bas Thoomes) en
gebakken spekjes klaar. Onze voorzitter, Patricia, had hiervoor
de hele dag in de keuken gestaan en zelfs haar collectie decoratie
ski’s meegenomen en serveerde het stamppotbuffet samen
met Jolanda in tradtioneel Alpen tenue. We kijken terug op een
heerlijke middag en complimenteren het bestuur van Arrêche en
iedereen die heeft bijgedragen aan deze geslaagde activiteit.

Welkom
Het afgelopen jaar hebben we u regelmatig op de hoogte gesteld van paarden waarvan we
afscheid hebben moeten nemen. Gelukkig is het ook zo dat we dikwijls nieuwe aanwinsten
(permanent of tijdelijk) kunnen verwelkomen. Graag stellen wij u voor aan drie nieuwe
stalgenoten:
“Lonca”, een hele brave Haflinger vernoemd naar het caramelmerk Lonka vanwege haar
overeenkomstige kleur. “Pillar”, een zwart/bruine pony. Zij heeft wel wat weg van een zwart
rupsje (Caterpillar) door haar dikke pluizige vacht toen ze binnenkwam. “Zazou”, kan zich
meten met het formaat van Maykel en staat ook in de achterstal.
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Praktisch: Boxdeur volledig open
Graag vestigen wij even de aandacht op het belang van het volledig openen van de boxdeur
bij het verlaten of betreden van de paardenbox met een paard. Wanneer de opening te smal
is doordat de deur niet volledig wordt geopend, kunnen er twee dingen gebeuren. In de
eerste plaats kan het paard in een te smalle doorgang in paniek raken en daarna een afgunst
krijgen voor het in -en uitgaan van de box, met alle ongemakken van dien. Daarnaast kan
het paard zich bezeren, doordat het zich stoot of verwondt. Wij verzoeken u daarom om te
allen tijde de boxdeur volledig te openen en het dierenwelzijn hiermee te bevorderen.

Het Estafette Stokje 2014
Het Estafette stokje is dit jaar in handen van de donderdagavondgroep onder leiding van
Arinco. Op zondag 6 april organiseren zij een BUITENRIT (10.00-12.00 uur), HIGH TEA
(12.30 uur) én een workshop NATURAL HORSEMANSHIP (13.00-15.30 uur) van Martijn van
Kooij. Toegangskaarten zijn tot 4 april verkrijgbaar aan de bar. Meer informatie treft u aan
op het prikbord.

Evenementen:
•

Dressuurwedstrijd senioren		

zaterdag 8 maart (avond)

•

Dressuurwedstrijd junioren		

zondag 9 maart (gehele dag)

•

Den Toom’s Beauty			

zondag 30 maart

•

Estafette stokje 			

zondag 6 april (don. avondgroep o.l.v. Arinco)

•

Pinksterkamp (kinderen)		

7,8,9 juni (inschrijflijst op het bord volgt nog)
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