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Vrijdag 9 oktober 2015

Feestelijke opening
van onze gerenoveerde manege

Alle 12 mooi gesoigneerde
paarden stalen de show, nadat
wethouder J.Olthof onze gerenoveerde manege officieel had
geopend.

Micky, Lies, Edith, Wendy en
Floor, organiseerden op professionele wijze deze indrukwekkende presentatie. Zij zorgden
voor een veilig verloop, waarbij
ook de relatief nieuwe paarden
goed in toom werden gehouden. Opgetogen ruiters met
een beperking, beleefden de
dag als een happening. Erik-Jan
en Sulia lieten te paard het lint
doorknippen door de wethouder en de ruiters die meereden
in de presentatie genoten van
de aandacht van ruim tweehonderd aanwezigen.
Bianca: het was heel spannend, maar toen ik voelde dat
de paarden rustig werden,
vond ik het machtig mooi om
mee te doen. De manege is al
jaren mijn tweede huis. Ik ben
zo blij met de verhoogde vloer
en de beugels op de wc-deuren.
Alles is zo mooi geworden!!

Hartverwarmend, zoals tientallen vrijwilligers, ruiters, bestuursleden en instructrices eendrachtig samenwerkten om er een mooie
dag van te maken.
Het werd een “volle bak”, met sponsors, serviceclubs, bouwers,
ruiters met familie en last but not least: voormalig bestuursleden
en instructrices, die samen er een feestelijk weerzien van maakten.

Voorzitter Wouter Veenis verwelkomde in het bijzonder de heer K.Keijzer , medeoprichter van de
Stichting, één van de initiatiefnemers van de bouw van de manege en nog altijd sponsor van De
Blijde Ruiters.

Tekenend voor harmonieuze
verhoudingen bij De Blijde Ruiters was het initiatief van de
instructrices, die alle bestuursleden bedankten voor hun tomeloze inzet. Alle aanwezigen
verlieten de manege met een
blij gezicht en een speciale bedankkaart.
Colofoon:
Lay out
Karel de Lange
Foto’s
Wendy, Marien, Anita
Tekst
Marien, Edith, Wendy,
Lies, Bianca

