Nieuwsbrief DAH Noord augustus 2018
Beste leden,
We zitten midden in de zomer vakantie. Alles verloopt een beetje via een
ander rooster. Zeker met de hittegolf die we pas hebben gehad. Train
momenten met de paarden moesten worden aangepast om gezond door
de dag te komen. Inmiddels is er weer wat regen gevallen, wat de natuur wel goed doet.
Hier in Leeuwarden is het een drukte van belang als Culturele Hoofdstad van Europa. Vorig
weekend was de NK ringsteken op het Wilhelmina plein. Er was een dappere haflinger aan de
start verschenen tussen alle zwarte parels.
Ondertussen maken wij ons ook op voor de komst van de reuzen. Al weken wordt er druk
geoefend met meerdere vrijwilligers. Komend weekend wordt een mooi spektakel.
In de zomerperiode zijn er geen activiteiten geweest vanuit de DAH waar we op kunnen
terugblikken.
Wel zijn menig leden naar de keuringen geweest van de KVTH en NHPS. Wij willen hierbij iedereen
feliciteren met de behaalde resultaten.
Graag breng ik de komende activiteiten nog even onder de aandacht. Opgeven is nog mogelijk.
1 september: De Freaylema authentieke koetsentocht.
(Deze activiteit wordt niet door de DAH georganiseerd, maar staat open voor menner met een
authentieke koets)
11 t/m 14 september: De paardenvierdaagse in Zorgvlied.
(Deze activiteit wordt niet door de DAH georganiseerd, maar staat open voor menners en ruiters)
20 september: avondrit/ lichtjesparade in Stadskanaal.
(Deze activiteit wordt niet door de DAH georganiseerd, maar staat open voor menners en ruiters)
Ton Blom en Roelie Wubs nodigen u uit:
Voor de vijfde keer (een lustrum dus) wordt dit jaar de Avondrit georganiseerd voor menners en
ruiters met traditionele aanspanningen c.q. kleding en marathon aanspanningen met verlichting!
De rit wordt georganiseerd in samenwerking met manege-pensionstal “Vita Nostra”, de vereniging
Rijden en Glijden Noord Nederland en RV,PC,MV “de Kanaalstreek”
Net als vorig jaar krijgen we weer medewerking van de Gemeente en de Winkeliersvereniging van
Stadskanaal. Voorafgaand aan deze rit worden er shows/optredens gegeven van leden van deze
verenigingen.
De gemeente laat een zandbaan aanleggen en n.a.v. onze rit zullen er diverse andere
sportactiviteiten plaatsvinden. Deze baan laten ze liggen zodat Stadskanaal daar sportief gebruik
van kan maken. (waar een avondrit al niet goed voor kan zijn)
Vetrek van deze bijzondere rit is om 19.00 uur vanaf Manege-Pensionstal “Vita Nostra”,
Manegelaan 1 te Stadskanaal. De rit zal ongeveer tot 22.00 uur duren. Het is de bedoeling dat we
tegen 19.30 bij het gemeentehuis zullen zijn, alwaar ons een hapje en drankje aangeboden wordt.
De route wordt vervolgd door het centrum van Stadkanaal en zo weer terug naar de manege.
Verlichting op de wagen en ruiters (aan de laars, mouw of paard) is verplicht. Marathon
aanspanningen zijn ook welkom, mits ze verlichting voeren.
De kleding voor ruiters is aangepast. Dat wil zeggen western, ruiterkostuum of iets heel orgineels!
Menners traditioneels, dus maak er wat moois van.

Opgave bij Roelie Wubs via mitarosan@kpnmail.nl of
06-24199988/06-136680202
We hopen u te mogen ontvangen.
Groet Roelie en Ton
21,22 en 23 september: Haflingerweekend bij Marijke Jansma en
Joute Strampel te Oudwoude.
Marijke en Joute nodigen u uit:
Wat:
Waar:
Voor wie:
Wanneer:
Programma:

Haflinger-weekend met meerdere tochten en dagtocht.
Bij Joute en Marijke op het Hafhoefke te Oudwoude.
Leden van de aangespannen haflinger, (regio noord, heeft voorrang)
vrijdag 21 t/m zondag 23 september.

dag 1

Dag 2

Dag 3

aankomst vanaf 15:00
uur
+/- 17:30 warm eten

+/- 7:30 uur paarden verzorgen en
ontbijt (met maken lunchpakket)
Vanaf 9:30 aankomst deelnemers
dagtocht. Ontvangst met koﬃe en
cake.
10:30 vertrek dagtocht (+/- 30-35
km)
12:30 lunchpauze
14:30 “sherrystop”
aankomst rond 17:00 uur
Vanaf 18:00 uur BBQ

+/- 7:30 uur paarden verzorgen en
ontbijt (met maken lunchpakket)
10:30 uur korte tocht (+/-15-20 km)
12:00 lunchstop
+/-14:30 aankomst.
Daarna naziOen, opruimen, enz. einde
programma.

+/- 19:00 korte
avondtocht (+/-15 km)

gezellige avond

s avonds BBQ / gezellige avond

Complete weekend mens: 52,50 euro p.p.
o2 x ontbijt + maken van lunchpakket
oAvond eten op dag 1
oBBQ op dag 2
oKoﬃe, thee, melk, etc.
Complete weekend paard:
oWeidegang , ruwvoer aanwezig, 5 euro p.p..
Dagtocht: 5,00 euro p.p. (zelf lunchpakket meenemen, voor soep en drinken wordt gezorgd)
BBQ: voor deelnemers aan de dagtocht is er de mogelijkheid mee te doen aan de BBQ voor
15,00 euro p.p.
oHet drinken op de avonden wordt aangeboden tegen scherpe prijzen.
Extra’s: er zijn een aantal B&B kamers beschikbaar. (voor meer info en prijzen graag even bellen
of mailen)
Let op: deelname is geheel voor eigen risico!
Opgave:
naam: _______________________________________________
e-mail adres:________________________________________________
telefoonnummer: _______________________
mobiel: 06-____________________________

Omschrijving:

Aantal:

Prijs P.P.

Compleet weekend

Totaal:
€ 52,50

Paarden

€ 5,00

Dagtocht

€ 5,00

BBQ voor deelnemer dagtocht

€ 15,00

Slaapt in: caravan / tent / trailer_________________________
Bijzonderheden (bv. vegetarisch, dieet, allergieën, enz) :
________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________
Opgave mail aan hafhoefke@hafhoefke.nl of ouderwets met de post sturen aan:
Marijke en Joute; Allemawei 10, 9294 KT Oudwoude.
Na opgave ontvang je een bevestigingsbericht van ons met de betaalgegevens.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd mailen (hafhoefke@hafhoefke.nl)
of bellen met 0511-795048; Marijke 06-28645546; Joute 06-38221955
Er is voor het weekend beperkte capaciteit dus, vol = vol !!!
Haflinger-weekend 21 t/m 23 september, te Oudwoude.
Voor de 2e keer organiseren wij (Joute en Marijke) een haflinger-weekend op het Hafhoefke te
Oudwoude. Het programma zal er in korte lijnen hetzelfde uit gaan zien als de vorige keer, kort
samengevat: op vrijdagavond doen we een korte tocht, om de paardenbenen even te strekken na
de rit in de trailer. Op zaterdag staat een dagtocht op het programma (hieraan kan ook als gewone
dag-rit worden meegedaan). En op zondag hebben we nog een korte rit in de planning. We zitten
met het Hafhoefke op de rand van de Friese wouden en het kale kleilandschap, tijdens de ritten
zullen we dus van diverse landschappen kunnen genieten. We proberen de routes zo te plannen
dat er voor het grootste deel door ruiters in de berm gereden kan worden.Er is gelegenheid om
een eigen caravan/tent mee te nemen om in te slapen, of in de trailer voor de mensen die echt
basic willen. Als je het hele weekend komt, zijn alle maaltijden (ook de BBQ) inbegrepen, kom je
alleen zaterdag dan is de mogelijkheid om ook (tegen kostprijs) mee te BBQ-en.
Aanmelden kan tot 1 september!
Mocht je nog vragen hebben mag je altijd ﬀ bellen met 0511-795048 of Marijke 06-28645546;
Joute 06-38221955.
De uitnodiging zal als extra bijlage worden toegevoegd zodat invullen van het formulier makkelijk
zal gaan.

Kalender:
? oktober: strandrit o.l.v Kelly-Janine Bijlsma
11 november: Dressuurwedstrijd georganiseerd door DAH te Vinkega.
We hopen u te zien op een van de activiteiten.
Namens het bestuur.
Groet,
Marloes Imholz-Stam
Secretaris DAH Noord

