Nieuwsflits

Januari
Laatste nieuwtjes

✪ Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn de
manege paarden en pony’s geleased door
ruiters van de manege. Iedere dag zijn
ze gepoetst, vertroeteld, buiten gezet,
gereden en vooral veel geknuffeld! Ruiters
en paarden hebben er van genoten!

2016

Agenda

JANUARI

24 Vaardigheid, (oefen)springen
✪ De nieuwe hal begint nu echt vorm
te krijgen. Het beton is gestort en de
eerste spanten staan omhoog!

✪ Zondag 3 januari was een drukke dag
✪ Als de bar onbemand is, is het niet
meer toegestaan om zelf iets achter
op stal. In de ochtend waren er 23 jonge
de bar te pakken. Wacht even tot
ruitertjes voor het ponystappen. Daarna
de barmederwerkter terug is. Als de
druppelden de eerste deelnemers voor het
kantine gesloten is, dan kunnen jullie
Oliebollenspringen al binnen. Om kwart
uiteraard wel iets te drinken halen uit
voor 1 werd het parcours gelopen en om
de koffie- en frisdrank automaat.
1 uur was de eerste start. Aansluitend was
onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Kortom,
✪ Er zijn een aantal prijzen gewijzigd
een drukke maar zeer geslaagde en
in de bar. Deze kun je vinden op het
gezellig dag! Bedankt voor jullie bijdrage
nieuwe prijzenbord.
en aanwezigheid!
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FEBRUARI

7 Ponyrijden vanaf 4 jaar
13 Pas de Deux - Carnaval
(let op: andere datum!)
21 KNHS wedstrijd
28 Voltigewedstrijd in
Nieuw-Vennep

MAART

6 Ponyrijden vanaf 4 jaar
13 KNHS wedstrijd
19 & 20 FNRS wedstrijd
27 & 28 Volwassenenweekend

Gefeliciteerd!
Clubkampioenschap 2015
13 & 14 december was de laatste FNRS wedstrijd
van 2015. Dit was tevens het Clubkampioenschap.
Kampioen bij F1-F5: Nynke Florisson.
Kampioen vanaf F6: Kim Oosterhof.
Eigen paardn/pony: Rachel Weij.
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Lieve Sil
Wat zullen we je missen!
Vrijdag 8 januari is onze hond Sil, het broertje van Keetje
overleden. Helaas heeft hij niet oud mogen worden bij
ons, wat zullen we die lieve, gekke knuffelkont missen!
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