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NIEUWSBRIEF MEI-JUNI-JULI 
 

Het is een hele tijd geleden dat wij een nieuwsbrief met jullie konden delen. Dus hier is eindelijk 

een berichtje van de manege en wij hebben veel nieuws te melden. 

Zoals jullie allemaal weten, kunnen we weer lekker genieten van het pony- en paardrijden. De 

ouders mogen op afstand kijken naar hun kinderen en ervaren hoe zij genieten van het 

ponyrijden!  

Het Coronavirus is nog niet weg! Wij houden ons natuurlijk aan alle voorzorgsmaatregelen en 

gaan ervanuit dat jullie dit ook doen. 

DUS jullie komen met schone handen, bij klachten blijven jullie thuis en jullie rijden met 

handschoenen aan. Volwassen die op stal moeten zijn dragen een mondkapje en ouders mogen 

NIET in de manege komen.  

Inmiddels wonen Mandy, Nino en de kinderen in hun nieuwe huis. En ze zijn daar heel erg blij 

mee. De eerste nacht dat zij in het nieuwe huis gingen slapen vond Mandy dat reuze spannend. Ze 

liet zomaar de paardjes achter in de hal. Gek hé?!?!? Met het oude huis deed ze dat toch ook. 

Helaas kunnen wij, voor de zomervakantie geen wedstrijdjes en diploma rijden organiseren. 

Mandy heeft wel iets anders leuks bedacht. Namelijk springles en grondwerklessen.  

GRONDWERKLESSEN 

Met grondwerklessen zit je niet op je pony/paard, maar sta jezelf op de 

grond, naast de pony of het paard. Je leert bv hoe je een pony/paard laat 

luisteren als je naast hem loopt. Dit is erg leuk en een hele andere manier 

om met je lievelingsdier bezig te zijn. Onze instructrice Emily verzorgt deze 

lessen. Zij is hierin gespecialiseerd en doet hiervoor ook een opleiding.  

De kosten voor de jeugd zijn € 17,50 en voor volwassenen € 22,50.  

 

 

SPRINGLES 13 JUNI 

Hou jij ook zo van springen? Dan is dit je kans! Als je voldoende 

rijervaring hebt kun je deelnemen aan deze les. Vraag aan je 

instructrice of jij hieraan mee kunt doen. 

De kosten voor de jeugd zijn € 20,00 en voor volwassenen € 25,00 

 

 

THEMA WESTERN 

In de week van 17 t/m 22 mei is het thema WESTERN rijden. En 

natuurlijk mogen jullie verkleed komen.  
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PAARD OF PONY HUREN 

Tijdens de zomervakantie in de week van 16 t/m 20 

augustus kunnen jullie een paard of pony huren. Tijdens 

deze week mag je hem verzorgen en rijden, zodat je het 

gevoel krijgt dat je een eigen paard of pony hebt. Wij maken 

onder begeleiding een buitenrit en bij voldoende ervaring 

krijgen jullie springles.  

De kosten voor een kleine pony zijn € 150,00,  

een grote pony € 175,00 en voor een paard € 200,00. 

Opgeven kan via de mail manegewarnaar@kpnmail.nl of bij Mandy. 

 

3-DAAGSE PONYSPELEN 12-13-14 JULI 

Door de Corona richtlijnen is dit kamp, net als vorig jaar, zonder slapen. 

We hebben weer een leuk programma. We vertellen natuurlijk nog niet 

alles, maar een paar kleine dingetjes kunnen wij wel verklappen. Wat 

denk je van pony pimpen, dressuur rijden, springen en spelletjes? En 

dat is nog lang niet alles. Jullie krijgen van ons de lunch, drinken en iets 

lekkers. 

De kosten voor dit ponykampzijn € 110,00 

Opgeven kan via de mail manegewarnaar@kpnmail.nl of vraag het 

inschrijfformulier aan Thea of Mandy. 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 

MEI  17 t/m 22 Western rijden in alle lessen 

 30 Grondwerklessen  

JUNI 13 Springles 

 27 Grondwerklessen  

JULI 12-13-14 3-daagse Ponyspelen 

AUG 16 t/m 20 Paard/Pony huren 

ZOMERVAKANTIE  11 juli t/m 22 augustus 2021  

 


