NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013
Het einde van het jaar nadert en we hebben alweer veel activiteiten achter de
rug.
Helaas is de flexchair training niet doorgegaan wegens te weinig deelname.
Maar de leden die deze training wel willen volgen, kunnen dit zelf oppakken en
op locatie gaan.

4 december was het dan zover. Sinterklaas zou een bezoekje brengen aan de
lessen van Liesbeth.
Helaas door de grote drukte van die avond, moest Sinterklaas 3 van zijn Pieten
sturen. De Pieten hadden goed hun best gedaan, want als je op bezoek komt bij
Liesbeth en haar ruiters, in het Swarte Paert, dan moet het paard er goed
uitzien. De schimmel had daarom ook een flinke poetsbeurd gehad.
Liesbeth werd blij verrast met een surprise en alle ruiters met een goody-bag,
een lekkernij en persoonlijk gedicht.
Uiteraard werd er luidkeels meegezongen met alle sinterklaasliedjes.
Bedankt Sinterklaas en uw Pieten.

30 december Komt John Erb naar het Swarte Paert om een aantal van onze
leden een schriktraining te geven.
De dag bestaat uit een stukje theorie en vervolgens de praktijk.
De bedoeling van de training is om paard en ruiter voor te bereiden om
“schrikproof” te kunnen rijden.
Tijdens de schriktraining komen allerlei “enge dingen” aanbod zoals plastic zeil,
knallen, rook.
Zeer leerzaam dus voor zoal deelnemers en als belangstellenden.
Kom daarom als “publiek”gerust een kijkje nemen op het Swarte Paert.
Iedereen kan hier wat van opsteken.
Aanvang: 11:00 uur tot 16:00 uur
Toegang: GRATIS

Voor deelnemers is er een lunchpakket
Voor de begeleiders koffie en thee
Voor de overige bezoekers is de kantine open

En………natuurlijk staan de olliebollen klaar

3 Januari staat ons jaarlijks bowlingavondje weer op het programma.
Het sportieve programma begint om 18:00 uur, nadat we eerst onze magen
hebben gevuld met patat + snack en drinken.
Ga gezellig mee!!!!!
Zie de uitnodiging op je mail.

Het Bestuur wenst al haar leden en familie hele fijne feestdagen en een
sportief hyppisch 2014 toe.

