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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 
 

 

DE VAKANTIE IS VOORBIJ.  

Wij hebben een hele fijne zomervakantie gehad.  

Een super ponykamp met heel veel blije kinderen.  

We hebben een fantastisch optreden gehad met onze show The 

Wizard of Oz in Opmeer. We hebben zulke leuke reacties gekregen. 

Er zijn veel foto’s gemaakt en een film. Binnenkort gaan wij een 

avond organiseren om bij te praten en foto’s te kijken. 

In de laatste week was er veel gezelligheid met iedereen die een paard of pony huurde. 

Tussen alle drukte door hebben wij (Mandy, Nino en de kids) genoten van de rust op de 

manege en van onze paardjes die heerlijk vakantie vierde op het weiland. Wij konden 

voelen en zien dat zij het erg naar hun zin hadden.  

En nu zijn we weer van start met de lessen en vragen wij jullie aandacht voor het 

volgende: 

De POETSZAKJES graag VÓÓR de les opruimen! 

NA de les ZADEL en HOOFDSTEL  

op de juiste plek terug hangen!  

EN…. 

Onze paarden en pony’s hebben geklaagd.  

Het bit dat zij dagelijks in hun mond krijgen is soms 

zooooo vies dat zij misschien wel weigeren om hun mond open te doen.  

Willen jullie hen helpen? 

Dat kan: elke keer als je het hoofdstel terug hangt het bit goed 

schoonmaken in de emmer water, zodat onze paarden en pony’s geen 

reden meer hebben om te klagen. Hopelijk werken zij dan weer mee 

en doen zij graag hun mond open zodat het blinkende bit er in kan. 

 

OUDER EN KIND RIJDEN 

In de herfstvakantie op 23 oktober organiseren wij het ouder en kind rijden. Van beide 

wordt wel enige rijervaring verwacht. Het is geen echte les, maar meer vrij rijden onder 

begeleiding. 

http://www.manegewarnaar.nl/


SPELLETJES DAG  

In de herfstvakantie op 24 oktober organiseren wij een 

spelletjes dag. Dit is altijd een hele gezellige dag waarbij wij 

veel verschillende activiteiten hebben met en zonder pony’s.  

Ons thema is RIDDERS en PRINSESSEN en  

natuurlijk mogen jullie verkleed komen. 

De dag is van 10:00 tot 15:00 uur en je neemt zelf een broodje en drinken mee! 

DIPLOMA RIJDEN 

Wil je graag meedoen met de oefenproefjes voor het DIPLOMA (vanaf het B-diploma) 

rijden? Overleg eerst met je instructrice of je er klaar voor bent. 

WERKZAAMHEDEN 

Op ons terrein zullen de komende maanden diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en houden de veiligheid goed in de 

gaten. Wij vragen om uw begrip en hopen dat u ook een extra oogje in het zeil houdt 

zodat alles in goede banen verloopt. 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 

 
 

SEPT 11-12 SPRINGEN in de LESSEN 

 16-17 SPRINGEN in de LESSEN 

 27-28 SPRINGEN in de LESSEN 

 

OKT 6 Oefenen diploma proefjes 

 21 SPRINGLES 

 23 OUDER en KIND rijden 

 24 SPELLETJESDAG 

 

HERFSTVAKANTIE van  21 t/m 26 oktober 

GEEN LESSEN 

 

NOV 3 V.P.G. wedstrijd  

 10 DIPLOMARIJDEN 

 24 Piet Warnaar springwedstrijd 

 


