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NIEUWSBRIEF MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2022
Wat is het een fijn dat alles weer normaal draait, dat de ouders
weer kunnen kijken, dat de kantine weer open is en dat
activiteiten weer door kunnen gaan. Dat hebben wij allemaal
enorm gemist. De afgelopen periode heeft ons ook inzichten
gegeven en dat betekent dat wij geen ouders meer op stal willen
die helpen met op- en afzadelen tijdens de lessen. Dit geeft meer
rust opstal, de kinderen worden zelfstandiger en wij kunnen beter
overzicht houden.
Voor wedstrijden geldt dit niet. Dan mogen de ouders wel op stal
helpen.
En natuurlijk mogen de ouders tijdens de lessen gerust even op
stal kijken en paarden ruiken en knuffelen.

STALREGELS
➢ Het is voorjaar en de paarden verharen enorm. Willen jullie alle
haren opruimen? En dan bedoelen wij ook de haren in de box, op
de gang en van de borstels. Je kunt deze in de kruiwagen gooien.
➢ Laat géén halsters en touwen in de box hangen. De paarden en
pony’s kunnen hierin terecht komen en zich heel erg bezeren. Het
is echt gevaarlijk voor de dieren
➢ Het mooie weer komt eraan en dan dragen wij graag slippers.
Alleen NIET bij de paarden en op stal. Een hoef op je voet, voelt
echt niet goed!

6 JUNI SPRINGWEDSTRIJD WIN or LOSE

Tijdens deze wedstrijd hanteren wij de WIN or LOSE-methode. Met elke sprong die je
maakt win je een prijsje. Valt er een balk, heb je een weigering of een parcoursfout dan
raak je alle prijzen kwijt. Geef je snel op voor deze spannende springwedstrijd!

PONY/PAARD HUREN VAN 22 T/M 26 AUGUSTUS
Tijdens de vijf dagen is het paard of pony is helemaal voor jou. Vijf dagen lang het gevoel
hebben van een eigen paard of pony is natuurlijk helemaal geweldig en je krijgt een
springles en een buitenrit met begeleiding. Hiervoor heb je wel voldoende ervaring nodig.
De prijzen zijn afhankelijk van de grote van het dier en variëren tussen de € 155,00 voor
een kleine pony, € 180,00 voor een grote pony en € 205,00 voor een paard. Reageer snel,
zodat jouw lieveling beschikbaar is.

PONYSPELEN 18-19-20 JULI
Het lijkt nog heel ver weg, maar voor je het weet is
het zover. De zomervakantie. En tijdens deze
zomervakantie organiseren wij natuurlijk weer ons
SUPER GEZELLIGE PONYSPELEN. Drie dagen
doorbrengen bij je lievelingspony! Héél véél leuke
activiteiten zoals spelletjes, springen, pony pimpen
en nog veel meer, maar dat verklappen wij
natuurlijk nog niet.
De dag start om 9:30 uur en om 16:00 uur word je
weer opgehaald. De lunch, drinken en wat lekkers
verzorgen wij. De kosten hiervoor zijn € 120,00.
Mandy en Thea kunnen jou aan een inschrijfformulier helpen.

ZONDAG 10 JULI WARNAAR KAMPIOENSCHAP DRESSUUR
Iedereen die het leuk vindt om een officiële proef te rijden kan
meedoen met deze dressuurwedstrijd. Dat kan natuurlijk met je
lieveling van de manege maar met je eigen/verzorg pony of paard! De
juiste proefjes worden nog bekend gemaakt!
WIE GAAT ER MET DE WISSELBEKER NAAR HUIS?

ACTIVITEITEN KALENDER
MEIVAKANTIE 25 APRIL t/m 8 MEI
MEI
JUNI
JULI
AUG

4

OUDER EN KIND RIJDEN

22

DIPLOMA PROEFJES OEFENEN

6

WIN OR LOSE SPRINGWEDSTRIJD

26

OFFICIEEL DIPLOMA RIJDEN

10

WK DRESSUUR

18-19-20

PONYSPELEN

22 t/m 26 PONY/PAARD HUREN

ZOMERVAKANTIE 18 JULI t/m 28 AUGUSTUS
MAANDAG 29 AUGUSTUS 1E LESDAG
TIJDENS DE VAKANTIES ZIJN ER GEEN LESSEN

