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Onze laatste ATR-activiteit voor dit jaar. Het zag er niet goed uit. De 
weersvoorspellingen gaven veel regen en wind. Al zeker 29 leden kwamen mee 
om te eten en 15 ruiters voor de ritten onder begeleiding van 5 kandidaat 
begeleiders, dus keuze genoeg voor ATR en  Turbo ruiters. Spijtig genoeg, door 
de slechte voorspellingen bleven we met 11 dapperen over en hoopte we 
maar dat de Sint en Piet erdoor zouden komen, want bij onze aankomst was 
het nog een beetje aan het regenen en toch wel wat wind.  
Nadat we de buienradar hadden geraadpleegd besloten we om eerst een 
koffietje te drinken met een lekker stukje cake. Iedereen was er, ondanks de 
wegomleiding, perfect op tijd geraakt. Om iets na 11u vertrokken we zonder 
regen  in 3 groepen. Cel nam de snelle mannen mee voor een rit van 25km. Die 
hebben hun paarden nog eens lekker laten gaan. Guy en Harald vertrokken 
langs de lange zandpaden voor 17km. De anderen gingen met Corinne mee 
voor een rit  van 15km langs de toeristentoren. 
Gelukkig bleef het droog met wel een beetje wind bij het vertrek, de paarden 
hadden er  wel degelijk zin in, en de zon kwam er zelfs door. 
Zoals afgesproken was iedereen perfect op tijd terug om aan te schuiven aan 
tafel en te genieten van een heerlijk buffet vispannetje met gratin en 
varkenswangetjes met aardappelpuree. Het rook niet alleen goed maar het 
was ook erg lekker. Hilde, Petra en Agnes zorgden voor de bediening, die dan 
ook vlekkeloos verliep. 
Plots begonnen we met zijn allen Sinterklaasliedjes te zingen en ja hoor we 
hadden geluk.  De Sint en Piet waren er geraakt. Sinterklaas had zijn dik boek 
bij en wist wel van iedereen iets, maar gelukkig waren we allemaal braaf 
geweest en kregen we een zak vol zoet voor ons en ons paardje.  Sinterklaas 
houdt van dieren dus kregen we nog een extra zak met worteltjes. 
Super gezellig en allemaal gelukkige leden, die al snel begonnen te plannen 
voor wat we volgend jaar weer gaan doen.  
Spijtig genoeg komt er aan alle leuke dingen veel te snel een eind. 
Dag Sinterklaasje en Piet, tot volgend jaar. 
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