Nieuwsbrief DAH Noord April 2022
Beste leden,
In Memoriam.
Vrijdag 1 april is de vader/schoonvader van Wea en Jacob overleden, de meesten van jullie zullen
hem kennen als opa Schuit, hij was tot 5 jaar geleden altijd van de partij bij zowel de wedstrijden
als de vele ritten van ons vereniging.
Bij zijn uitvaart afgelopen vrijdag was onderstaande tekst een stukje uit zijn levensverhaal.
Als Janko rond zijn 55e stopt met werken heeft hij tijd om mooie dingen te gaan doen, en dat doet
hij ook. Door de paardrijlessen van Marjolein en Anita raakte Janko betrokken bij de paardensport,
hij gaat elke week kijken bij de rijles en later is hij ook altijd aanwezig bij de menlessen van Jacob.
Janko leert er veel mensen kennen en veel mensen kennen hem. Janko is plezierig in de omgang
en heeft altijd wel gespreksstof.
Drie keer gaan ze met elkaar en met de paarden op vakantie, en maken mooie Haflinger-tochten,
zowel met de paarden onder het zadel als voor de kar; De Drokke Dörpentocht in Drenthe,
De Grote Rivierentocht in Nijmegen en de Twente-doar-bent-we tocht in Twente.
Janko had altijd zijn vaste plek op het karretje, schuin achter Jacob, zodat hij altijd een mooi en
goed uitzicht had. Janko had altijd een rolletje Stophoest in de buuts, en dat wisten de Haflingers
feilloos,
ze gaven Janko een kopje, bij wijze van spreken een dikke knuﬀel, en werden dan steevast
beloond met een stophoesttablet.
Met vriendelijke groet,
Jacob van Dam
Het nieuwe bestuur heeft haar eerste vergadering gehad. In deze vergadering hebben we met
elkaar besproken wie de nieuwe voorzitter wordt. Alet Wouda- v.d Veen is onze nieuwe voorzitter.
Marijke Veen is algemeen bestuurslid.
Beide stellen zich aan u voor.
Hallo, mijn naam is Alet van der Veen en sinds kort ben ik voorzitter van Regio Noord.
Eerder heb ik mij ingezet voor de vereniging als redacteur van De Postiljon, en ik kijk er naar uit om
nu als bestuurslid iets voor de leden van onze vereniging te kunnen betekenen.
In mijn vrije tijd ben ik veel bij de paarden te vinden. Mijn IJslander Galdur en Haflinger Amber
delen al jaren een paddock paradise met Haflingerdames Lenthe en Ayla in het mooie Drenthe. We
kunnen van alles; mennen, springen, dressuur, grondwerk, noem maar op, vaak ligt de nadruk
vooral op het maken van relaxte ritjes in de omgeving en samen genieten.
Heb je vragen, een leuk idee, of een wens voor een activiteit? Als bestuur zijn we er voor jou als
lid, dus voel je welkom om contact met ons op te nemen!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Marijke Veen. Ik ben getrouwd met Harm Jan en we hebben 2 kinderen. Ik heb twee
haflingers en twee shetlanders. De oudste haflinger is bijna 30 jaar. Toen ik haar kocht was ze 7
jaar oud. Even later ben ik lid geworden van de Aangespannen Haflinger. Dus ik ben al weer een
hele poos lid. Ik heb erg veel ritten meegereden en aan vele andere activiteiten meegedaan.

Met mijn andere haflinger Arjo doe ik veel verschillende dingen. We rijden
M1 dressuur, doen mee aan oefencrossen en maken veel buitenritten. De
vereniging is erg gezellig en zeer begaan met elkaar. Ik wilde wat meer
betekenen voor de vereniging en daarom ben ik in het bestuur gegaan.
Afgelopen activiteiten:
Op 3 april is de eerste dressuurwedstrijd verreden in Warﬀum. Deze
wedstrijd stond open voor alle koudbloedrassen. De haflinger werd op deze dag goed
vertegenwoordigd en hebben hun beste beentje voorgezet.
Komende activiteit:
Voorjaarsrit:
Op zaterdag 14 mei organiseren we een leuke dag voor ruiters en menners, geschikt voor elke
leeftijd en elk niveau.
Deze dag zal plaatsvinden bij Ted en Marloes Prins op Stal 't Esperveentje in Yde - De Punt.
Vanaf 9.00u staat de koﬃe klaar en rond 9.45u gaan we inspannen en opzadelen voor een korte
rit (ongeveer 10 km) in de mooie omgeving van Yde - De Punt.
Bij terugkomst staat er een heerlijke lunch voor ons klaar.
Als we lekker gegeten en gedronken hebben start het middagprogramma; een afwisselend
vaardigheidparcours waarbij een fijne samenwerking en plezier met je paard voorop staan.
Dit parcours is geschikt voor ruiters en menners, maar natuurlijk mag je ook met je paard aan de
hand meedoen.
Wil je graag meedoen, maar ben je niet in het bezit van zo'n prachtig blonde Haflinger? Geen
probleem, iedereen is welkom.

De kosten voor deze goedverzorgde dag zijn slechts 0 euro: aangezien de afgelopen jaren weinig
mogelijk is geweest neemt onze vereniging alle kosten op zich.
Voel je welkom en meld je aan!
Dat kan bij Alet van der Veen op 06 14684070, of via mail: lilalet@hotmail.com
(in verband met de boodschappen graag vóór 10 mei).
25 juni: Dressuurwedstrijd in Gieterveen
1-2-3 juli: Haflingerweekend in Schaijk. Hiervoor kunt u zich nog inschrijven.
30 juli: Zomerrit vanuit Uithuizen. Deze rit wordt georganiseerd in samenwerking met de club
“Rijden en Glijden”.
10 september: Dressuurwedstrijd in Oudega
8 oktober: Najaarsrit onder leiding van Cor Klaver in omgeving Leek.

Uiteraard hopen we vele van u te ontmoeten bij de voorjaarsrit.
Namens het bestuur,
Marloes Imholz-Stam

