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NIEUWSBRIEF FEBRUARI-MAART-APRIL 
 

NIEUWBOUW 

Na jarenlange voorbereiding is het nu eindelijk begonnen. Ons 
oude huisje is gesloopt. Binnenkort wordt op dezelfde plek een 
nieuw huis gebouwd. Dit kan voor een beetje overlast zorgen en 
daarvoor vragen wij jullie begrip. 

Wij wonen tijdelijk onder de kantine.  

 

HULP GEVRAAGD TIJDENS DE GABBERDAGEN 18 en 20 FEBRUARI  

Er komen weer heel veel kinderen tijdens de gabberdagen en wij kunnen hiervoor nog 
hulp gebruiken. Wat wordt er van je verwacht? Een goed humeur, je vindt het leuk om 
kinderen te helpen en je houdt van pony’s poetsen en opzadelen. O ja je gaat ook nog 
gezellig naast de pony’s lopen als de onervaren Gabbers erop zitten. 

Ze komen in de ochtend. De juiste tijden hangen op het prikbord. Opgeven bij Mandy! 

 

SPELLETJES DAG 2e PAASDAG 13 APRIL 

Maandag 22 april organiseren wij de spelletjesdag.  

Deze is van 10:00 tot 15:00 uur.  

Tijdens deze dag doen wij allerlei leuke activiteiten die natuurlijk  

in het teken staan van pony’s en paarden. 

Je neemt zelf een lunchpakketje mee!     

 

OEFENWEDSTRIJDEN EN DIPLOMA RIJDEN 

Wil jij voor het B-diploma of hoger gaan rijden? Dan moet je 

minimaal twee oefenwedstrijden gereden hebben voor je mee 

kan doen aan het officiële diploma rijden op 7 juni. 

Op 8 maart en 17 mei kun je mee doen aan deze 

oefenwedstrijden. 

NOTEER DIT IN JE AGENDA!!!! 

WILLEN JULLIE DE HALSTERS, TOUWEN EN POETSTASJES 

OP DE JUISTE PLEK TERUG HANGEN.  

DAT SCHEELT VEEL ZOEKWERK! 

 

 

http://www.manegewarnaar.nl/


PAS DE DEUX WEDSTRIJD  22 MAART 

Deze wedstrijd is voor jeugd en volwassenen en je mag ook met je verzorgpaard of eigen 

paard/pony hieraan mee doen. Je rijdt met z’n tweeën een eigen gemaakt proefje op 

passende muziek en als je het leuk vindt kun je ook de kleding aanpassen en er een 

geheel van maken. Oefenen kan in de les. Wil je buiten de les oefenen dan kan dat in 

overleg met Mandy. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. 

PONYKAMP 6-7-8 JULI 

Ook dit jaar willen wij ons vertrouwde ponykamp 

organiseren. Dat vergt dit keer veel voorbereidingen, wat 

in verband staat met de nieuwbouw. Voordat wij ons 

heel veel werk op de hals halen, willen wij heel graag 

weten of er voldoende belangstelling is voor ons 

ponykamp. Dus kijk in je agenda en geef je snel op. Wij 

kunnen dan op tijd beslissen of ons ponykamp door kan 

gaan.  

PAARDENBESTAND 

Het is ons doel om gelukkige paarden en pony’s op stal te hebben. Wij hebben hiervoor 

veel veranderd aan bijvoorbeeld de huisvesting en hebben weides waar onze dieren in de 

zomer heerlijk kunnen grazen. Wij ruilen, kopen en verkopen af en toe een paard of pony, 

omdat Mandy merkt dat sommige dieren niet gelukkig worden van de werkzaamheden 

die er verwacht worden. Of zij hebben een leeftijd bereikt waarop zij mogen genieten van 

hun pensioen. Deze moeilijke keuzes worden wel overwogen gemaakt en wij zoeken naar 

passende eigenaren voor onze dieren.  

 

ACTIVITEITEN KALENDER 

FEBR 18 en 20 GABBERWEEK 

 19 SPRINGLES 

 VOORJAARSVAKANTIE 17 t/m 22 FEBRUARI 

MAART 8  OEFENENWEDSTRIJD DIPLOMA RIJDEN 

 22   PAS DE DEUX WEDSTRIJD VOOR IEDEREEN 

APRIL 6 T/M 11   THEMA PARCOURS VOORJAAR 

 13  SPELLETJESDAG 

 19  VPG WEDSTRIJD 

 MEIVAKANTIE VAN 27 APRIL t/m 9 MEI 

 


