Nieuwsbrief DAH Noord december 2017
Beste leden,
dit is al weer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017.
Sinterklaas heeft ons land weer verlaten en in de meeste huizen staan de
prachtig versierde kerstbomen te pronken.
Van de week zijn er veel winterse plaatjes, met prachtig blond er in, gepost op Facebook. Zelf
moest ik het doen met 6 vlokjes sneeuw, maar op meerder plekken lag er een mooi pak. Wat
vinden de haflingers dit toch altijd fijn.
Terugblik op afgelopen activiteiten
Strandrit.
21 oktober hebben we een machtige strandrit gereden, georganiseerd door Ilona Greven. Vooraf
was er wat commotie over de lengte van de rit en werd er veel commentaar geschreven op
Facebook. Facebook is een prachtig middel om bekendheid te geven aan evenementen en
activiteiten, zo ook aan deze rit. Alleen moeten we bedenken dat, bij het plaatsen van vragen of
opmerkingen, de intonatie van een zin niet altijd duidelijk is. Vaak komen er ook veel reacties in
een keer af op een persoon. Dit geeft soms een nare bijsmaak. Laten we afspreken altijd met
respect met elkaar om te gaan en bij vragen of onduidelijkheid, het gesprek altijd persoonlijk te
houden en niet “anoniem”.
De rit is al met al wat ingekort tot een rit van ongeveer 20 km wat voor een ieder prima te doen
was. Op de parkeerplaats van de ponyvereniging van Schoorl werden we ontvangen met koffie,
thee en cake. Zodra we compleet waren, werden de paarden klaar gemaakt en kon de rit
beginnen. Na een heerlijk tocht door de bos en duinen met best zwaar zand en stukjes omhoog en
naar beneden, kwamen we aan bij de pauzeplaats. De eigen lunchpakketjes, drinken en
zweetdekens waren gebracht door mijn man. Ilona ging bij iedereen even langs met wat drinken en
een lekkere snack.
Na de pauze gingen we het strand op. Fotograaf Goerree stond klaar om een allereerst een
groepsfoto te maken, daarna richting het water om van iedereen apart een foto te kunnen maken.
Niet alle paarden durfden door het water, maar de plaatjes zijn echt prachtig geworden.
Na de fotosessie mocht een ieder op eigen tempo over het strand, Je raadt al wel welk tempo er
werd gehanteerd. Hoe mooi is het om te genieten van de vrijheid op het strand, de wind langs je
gezicht te horen razen en de tranen over je wangen te voelen rollen. Iedereen kan beamen dat dit
gevoel heerlijk is.
De terugrit voerde ons weer door duinen en bos. Op de parkeerplaats werden de paarden
verzorgd en werden er mooie woorden gesproken. We kregen nog wat lekkers aangeboden en
konden aan de reis naar huis beginnen.
Wat hadden we een mooie dag gehad.
Clubavond
Afgelopen 24 november hebben we een gezellige clubavond gehad in Zuidlaren.
Door te weinig aanmeldingen voor de frontriemworkshop, kon deze helaas niet doorgaan. Gelukkig
was de sfeer er niet minder om.
Onder leiding van Willem van der Es zijn er meerdere rondes bingo gespeeld. Alle aanwezigen
hadden een mooi prijsje meegenomen. Zo hadden we een heel verrassende prijzentafel. Willem
werd vergezeld door meerdere ballendames. Marije, Alet en zijn eigen Miep hebben hem
geassisteerd met het voorlezen van de getrokken getallen.

In de zaal heerste af en toe wat verwarring met de getallen. Zo kwam
Marijke Veen er 2 keer iets te laat achter dat ze bingo had. Bij de eerste
keer heeft ze nog een prachtig prijsje mee kunnen nemen. De tweede keer
ging het wel om de hoofdprijs. Ted Prins had ook bingo op dit moment.
Achteraf bleek dat Marijke eerder bingo had, en Ted heeft heel sportief de
hoofdprijs overgedragen aan Marijke Veen. Uiteindelijk werd zij de winnaar
van een nog te maken schilderij van een van haar haflingers.
Die avond is er veel gelachen met elkaar. Een enorm gezellige groep haflingervrienden die veel lol
hebben gehad om een bananenhoes.
Van het bestuur
Voor nu hebben we niet veel nieuws te melden vanuit het bestuur.
In 2018 komen we terug met een mooie planning voor het nieuwe jaar met activiteiten voor
iedereen.
Helaas nemen we afscheid van een aantal leden, zo ook van Marije Klaseboer, onze
penningmeester. Deze functie komt in 2018 vrij.
Mocht u het overwegen een plekje te willen nemen in het bestuur, dan bent u meer dan welkom.
Neem dan contact op met de voorzitter Willem van der Es via miepvanderes@home.nl
Het bestuur wenst een ieder hele fijn kerstdagen en een voorspoedig 2018
Namens het bestuur
Marloes Imholz-Stam

