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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 
 

BESTE ALLEMAAL 

Wij zien weer hele blije kinderen en ouders die hebben 

genoten van hun vakantie! 

Ook wij hebben het heerlijk gehad. Wij zijn niet 

weggeweest, maar hebben lekker van ons nieuwe huis 

genoten. Af en toe natuurlijk werken, rust houden en 

genieten van onze paarden en pony’s als die op het 

weiland stonden.  

En natuurlijk is onze tuin niet klaar of het erf niet 

helemaal opgeruimd, maar wij moesten echt bijkomen 

van een héél onrustig half jaar.  

In de zomervakantie hebben wij 

hele gezellige 3-daags 

ponyspelen gehad met een 

supergezellige groep. Wij 

hebben het ontzettend getroffen 

met het weer. Wij moesten 

sprookjesfiguren zoeken in het 

sprookjesbos en wij hebben ze 

allemaal gevonden.  

 

Er bestond ook de mogelijkheid om een weekje een pony of paard te huren en dat was 

ook erg geslaagd.  

Op de website zijn leuke verhalen te lezen over deze activiteiten. Zo krijgt iedereen een 

idee over de zomervakantie van manege Warnaar. 

DE LESSEN ZIJN WEER BEGONNEN 

En wij houden ons aan de maatregelen van het RIVM. Wat dat precies in houdt kunt u 

teruglezen op de website en bij de ingang van de manege.  

Wij blijven positief en hopen dat er na 20 september weer meer mogelijk zal zijn. 

Daarom hebben wij weer een activiteitenagenda samengesteld voor de komende 

maanden. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de RIVM-richtlijnen. 

SPELLETJES DAG  

In de herfstvakantie op 19 oktober organiseren wij een spelletjes dag. Dit is altijd een 

hele gezellige dag waarbij wij veel verschillende activiteiten hebben met en zonder pony’s. 

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

 

http://www.manegewarnaar.nl/


OUDER EN KIND RIJDEN 

In de herfstvakantie op 20 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. 

 

W.E.-TERREINRIT i.p.v. BOSRIT 

Wij hebben een alternatief bedacht voor de jaarlijkse 

bosrit. De W.E.-terreinrit.  

DIT KAN ALLEEN DOORGAAN BIJ DROOG WEER!  

Want deze terreinrit zal plaats vinden op ons eigen 

weiland. Wij gaan een parcours uitzetten met 

verschillende obstakels en op verschillende niveaus. 

Dit is niet geschikt voor beginners. Voor deze rit 

moet je minimaal je B-diploma hebben of je kunt bij je instructrice navragen of je mee 

kan doen! 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 

SEPT 19 W. E. Terreinrit 

20-25 Thema “SPIRIT”  

  in alle lessen 

OKT 3 Diplomaproefjes oefenen 

 19 Spelletjes dag 

20 Ouder en kind rijden 

31  Springles 

 

18 t/m 23 oktober HERFSTVAKANTIE 

 

NOV 14 Piet Warnaar Springwedstrijd  

28 Diplomaproefjes oefenen 

DEC 13-18 Thema “FROZEN” in alle lessen  

29 Ouder en kind rijden 

  

25 DEC t/m 9 JANUARI KERSTVAKANTIE 

 


