Nieuwsbrief SPG ’t Leijerweerd april 2014
Op de valreep van april sturen wij jullie de nieuwsbrief. De schrijver is pas terug van vakantie en
moest eerst de nodige informatie verzamelen voor deze nieuwsbrief.
Stichting Beheer en Behoud ’n Mölnbelt
Na lang discussiëren hebben we met het bestuur van de Stichting Beheer en Behoud ‘n Mölnbelt
alsnog voor beide partijen een bevredigende oplossing gevonden met betrekking tot de verdeling
van de opbrengst van het onroerend goed van de oude manege aan de Bruine Hoops weg. Natuurlijk
hadden we graag een groter deel ontvangen maar we zijn met het bereikte resultaat toch erg blij. We
hopen ook dat dit een begin is van een verbeterde relatie tussen de bestuurders van beide
Stichtingen.
Afscheid Marieke Pijffers.
Op 21 maart hebben we in de kantine van onze manege afscheid genomen van Marieke Pijffers.
Marieke is op eigen verzoek gestopt als instructrice bij ons omdat de nieuwe baan van haar niet meer
te combineren valt met het les geven bij ons. Langs deze weg willen wij nogmaals haar bedanken
voor alles wat zij voor onze manege heeft gedaan. wij wensen haar alle goeds toe en hopen dat zij af
en toe nog eens langs komt.
Annika Abbink
Annika is al heel veel jaren ruiter bij ons en al bijna net zo lang vrijwilliger. Op de zaterdag is zij bijna
altijd aanwezig als coördinatrice van de helpsters. Op 25 april is Annika in het huwelijksbootje
gestapt met Gerrit Folbert. We hebben als dank voor alles wat zij heeft gedaan voor onze manege de
bruidstoet met 6 paarden begeleid. Langs deze weg willen we Annika en Gerrit van harte feliciteren
en ze een sprankelende toekomst toewensen.
Landdag
Op 14 juni wordt de landdag van de VPGO op ons terrein gehouden. De organisatie berust bij de
STICHTING LANDDAG OOST en het thema “de Boerderij” geeft ons volop mogelijkheden er een
mooie en boeiende dag van te maken . We hopen op een grote deelname van alle bij de VPGO
aangesloten stichtingen. Ouders en of verzorgers noteer in ieder geval deze dag in uw agenda. De
laatste voorbereidingen zijn bijna allemaal afgerond en dan kunnen we in de week van 14 juni de
aankleding van ons terrein uitvoeren. Als er ouders zijn die ons hierbij willen helpen, stuur dan een
mailtje naar info@leijerweerd.nl .
Trucker truck
Op zaterdag 5 april hebben weer een groot aantal van onze ruiters deelgenomen aan de jaarlijkse
trucker Truck dag die georganiseerd werd door HTT ofwel Hexelse Truck Toer. Het was zoals ieder
jaar weer een hele stoet vrachtauto’s die onder luid getoeter en met enthousiaste passagiers door
Twente reed.

Wedstrijden valide ruiters.
OP vrijdag 2 mei wordt een onderling concoursje georganiseerd voor de valide ruiters.
De mindervalide ruiters hebben dit jaar de landdag.
De laatste voorbereidingen zijn nu bijna voltooid.
Elke deelnemer betaalt 5 euro startgeld dressuur en inclusief springen 5 euro extra.
Ook zijn er versnaperingen te koop zoals
Limonade 1.50
Zakje chips 0.75
Chocola 1.00
Om half 10 wordt begonnen rond 14.00 zijn we klaar.
De avond lessen van Kim gaan gewoon door.
Ledenadministratie
U hebt ongetwijfeld gelezen dat Microsoft niet langer Windows XP ondersteunt en dat financiële
transacties met deze software grote risico’s meebrengt omdat hackers een gevaar opleveren. Onze
PC die in gebruik is voor de ledenadministratie draait onder Windows XP en is helaas niet geschikt
voor Windows 7 of 8. We hebben deze dus met onmiddellijke ingang buiten gebruik gesteld. Ons
adres leijerweerd-la@ziggo.nl is dus niet meer bereikbaar. U kunt nu alle info met betrekking tot
ledenmutaties doorgeven aan info@leijerweerd.nl
Paarden
OP zaterdag 15 maart heeft de dierenarts Joyce laten inslapen . Joyce had koliek en medicatie bracht
geen verbetering in de situatie zodat ons uiteindelijk niets anders overbleef dan haar te laten
inslapen.
Duncan is bij ons op proef geweest maar bleek niet zo geschikt te zijn voor onze ruiters met een
beperking. Hij zal weer teruggaan naar de eigenaar.
We hebben op dit moment een Fjord op proef. Als deze goed bevalt dan hopen we met de eigenaar
overeenstemming te bereiken om deze te kopen.
Verder gaan we nog op zoek naar een groot paard, bijvoorbeeld een Gelderse als vervanging van
Duncan.
Zonnecollectoren.
Onze manege heeft een heel groot dak pal op het zuiden en dit is dus uitermate geschikt voor het
plaatsen van zonnecollectoren. Momenteel wordt onderzoek gedaan of het dak ook constructief
geschikt is. Als dit zo is dan willen we ons inspannen om de zonnepanelen te plaatsen. Voor de
kosten kunnen we voor een gedeelte rekenen op milieu subsidies en verder willen we proberen via
een actie en/ of sponsoren geld bijeen te brengen om deze investering te bekostigen. Naast het feit
dat groene energie goed is voor het milieu kunnen we ook structureel aanzienlijk besparen op de
uitgaven voor stroom. Mocht u sponsoren weten laat het ons dan even weten.
Website
Onze website is in de basis nu af en we willen dit medium graag gebruiken om onderling informatie
uit te wisselen. Als u iets heeft dat u graag geplaatst wilt zien dan kunt u dit mailen naar
fam.wijnen@97@gmail.com. U krijgt van ons bericht of we dit kunnen plaatsen. Ook foto’s zijn van

harte welkom. Deze nieuwsbrief zal ook binnen enkele dagen na publicatie op de website worden
geplaatst.

