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Nieuwsbrief
Geachte ruiter, ouder(s) en/ of verzorger(s),
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2013. Wij hopen dat u hebt genoten van de kerstdagen en
dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen. Namens het bestuur wensen wij u een
voorspoedig nieuwjaar en vooral veel gezondheid. Ook wensen wij de ruiters hele fijne
rijlessen toe in onze mooie manege onder begeleiding van onze instructrices en met de hulp
van al die vrijwilligers die ons belangeloos helpen om de rijlessen mogelijk te maken.
Op 16 januari was het dan eindelijk zover de Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t
Leijerweerd is formeel opgericht en zijn ook de Stichtingen SPG ’t Zoekerveld en SPG ’n
Mölnbelt opgehouden te bestaan. Het bestuur is vol vertrouwen dat het paardrijden voor
gehandicapten bij ‘t Leijerweerd een goede toekomst tegemoet gaat.
Tijdens de kerstvakantie is de vloer in de kantine opnieuw in de was gezet. Dit is een
noodzakelijk onderhoud om een linoleumvloer goed te houden. Hans heeft hier enorm veel
werk aan gehad en daarvoor willen we hem dan ook graag bedanken. Bij het leegruimen van
de kantine moest ook de zithoek van de helpsters uit de kantine worden gehaald. Toen
bleek dat de zithoek op diverse plaatsen kapot was is er nog geprobeerd dit te repareren,
echter zonder succes. We hebben besloten deze zithoek niet meer terug te plaatsen in de
kantine. Zoals het er nu uitziet zal er binnen enkele weken een” nieuwe” zithoek zijn. Gerard
Vossebeld en onze helpsterscoördinatrice Annika hebben deze taak op zich genomen.
Jullie hebben ook gezien dat we momenteel een pony en paard op proef hebben in de
manege. We hebben er enkele weken ervaring mee kunnen opdoen om te zien zij geschikt
zijn voor onze manege. Helaas is het ook zo dat we van tijd tot tijd afscheid moeten nemen
van paarden en pony’s. Dit komt omdat zij of te oud worden voor ons werk of blessures
hebben waardoor zij niet meer optimaal inzetbaar zijn . Dat is altijd vervelend en verdrietig
maar dat hoort ook bij het houden van paarden en pony’s. We zorgen ervoor dat onze
paarden en pony’s verantwoord kunnen worden ingezet.
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Op 22 december j.l. was er in onze manege een kerstmarkt, die door veel mensen werd
bezocht. Deze is georganiseerd door een aantal ouders en vrijwilligers van onze manege. Wij
waren blij verrast met wat zij allemaal hadden gedaan om er een gezellige bijeenkomst van
te maken. Er waren kramen opgezet in de rijbak. Er was o.a. heerlijke glühwein, wafels,
eigen gemaakte erwtensoep, broodje beenham enz. voor de inwendige mens. Er waren
kerstbakjes, vogelhuisjes en andere kerstspullen én men kon ook zijn geluk beproeven bij
het rad van fortuin. De opbrengst was 1750 euro. Geweldig! Het bestuur wil de
organisatoren van de kerstmarkt dan ook heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij
hebben gedaan en hopen dat zij het dit jaar dit ook weer gaan organiseren.
Zoals aangekondigd was er op tweede kerstdag een benefietconcert van het Rijssens
Mannenkoor. Dit concert was van hoog niveau en de kerk waarin het concert werd gegeven
was dan ook terecht tot de laatste plaats bezet. Aan het eind van het concert mocht onze
voorzitter Herman ter Harmsel en ruiter Kelvin een cheque van 14.000 euro in ontvangst
nemen. Een fantastisch bedrag waarvoor we het Rijssens Mannenkoor erg dankbaar zijn.
Voor meer informatie van het concert en de kerstmarkt zie ook onze website
www.leijerweerd.nl
Het laatste half jaar zijn we coulant geweest met betrekking tot de opzegtermijn als ruiters
wilden stoppen met rijden. Wij begrijpen wel dat de verandering groot is en het voor
sommigen toch minder gemakkelijk was in te passen dan aanvankelijk gedacht. Inmiddels
rijden we alweer sinds augustus als één stichting in de manege. We zullen daarom ons
reglement voor ruiters die willen stoppen met paardrijden weer handhaven.. Wilt u
opzeggen dan moet uiterlijk één maand vóór het einde van een kwartaal de opzegging
schriftelijk bij ons binnen zijn. (U kunt niet opzeggen bij onze instructrices dit om
misverstanden te voorkomen). U kunt opzeggen per mail aan info@leijerweerd.nl of een
brief deponeren in de brievenbus voor het bestuur, die in de hal hangt. Wij stellen het op
prijs als u ook kort de reden van opzegging vermeld.
Op dit moment wordt hard gewerkt om onze website aan te passen zodat we in de toekomst
ook actuele informatie hier kunnen publiceren zoals foto’s, persmededelingen,
nieuwsbrieven, activiteiten enz.. Het zal nog wel even duren voordat het helemaal af is,
maar als u nu op de website kijkt ziet u dat er al de nodige nieuwe items op staan.
De nieuwsbrief zal ook in kantine op het publicatiebord worden opgehangen. Hebt u de
nieuwsbrief niet per mail gekregen of wilt u de nieuwsbrief ook op ander adressen
ontvangen, stuur ons dan een email en wij zullen dit adres dan in de verzendlijst opnemen.
Met vriendelijke groet
Het Bestuur.
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