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In dit nummer: 

- Door naar de halve Finale 

Zitcompetitie! 

- We gaan weer beginnen! 

- Lesindeling instructeurs 

- Nieuwe gezichten : Prins 

- Privelessen 

- 2 oktober Jubileum 

- Nieuwe gezichten: 

brammetje 

- Nieuwe gezichten: Arno 

 

 

 

We gaan weer beginnen! 

Aan een super mooi nieuw paarden jaar! 

Maandag 5 september starten alle lessen weer. Heb je geen bericht gehad over 

wijzigingen dan blijft je lestijd gewoon hetzelfde.  

Wel zal het even zoeken zijn in de stallen want veel paarden 

hebben een nieuwe stal gekregen! Dit kan de komende 

periode ook nog eens wisselen. Waarom? Dat zie je als je er 

bent  Dus ook voor de ouders, ga gerust een kijkje nemen 

in de mooie nieuwe stallen! 

De verbouwing van de kleine rijbaan zoals aangekondigd is 

helaas nog niet gestart. Dit zal wel waarschijnlijk voor 1 

oktober gebeuren. Hoewel we dat zoveel mogelijk proberen 

te berken zal dat de komende periode nog iets overlast 

geven…. 

 

 

 

Claudia derde en Koen tweede (in 

twee verschillende categorieen) op 

de zitcompetitie kwartfinale te 

Rosmalen. Super gefeliciteerd! 

Wat zijn we trots op deze kanjers! 

Nu op naar de halve finale op 

Horse Event zaterdag. Komen jullie 

ze ook aanmoedigen? Alvast heel 

veel succes! 

En welke kleur kies jij voor de 

stallen ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lesindeling instructeurs 
 

 Grote Rijbaan Kleine Rijbaan Niet ingedeeld 

Maandag mid Peter  Marianne  (zorg)  

Maandag av Tamara  Peter  
Privelessen* 

 

    

Dinsdag mid Peter  Anneke / Neomi*  

Dinsdag av Peter  Margo d 
Les 18.30 – 19.30 uur 

 

    

Woensdag och Peter    

Woensdag mid Tamara  Neomi  Anneke (zorg) 

    

Donderdagmid Anita  (voltige) Marianne en 
Anneke (zorg) 

 

Donderdag av Tamara    

    

Vrijdagoch Tamara   

Vrijdag midd Anita  Tamara  Anneke  (zorg) 

Vrijdag av Anita   

    

Zaterdag och Peter Anneke   

Zaterdagmid Peter  Tamara  Anneke  (zorg 

    

    

 

 Omdat er veel vraag is naar privelessen is Peter M elke maandag van 
18.30 – 21.30 uur beschikbaar voor het geven van privelessen. Boek op 
tijd, vol is vol. 
 

 Janneke is ziek en is helaas voorlopig nog niet terug. Daarom worden de 
lessen op dinsdag tijdelijk overgenomen door Anneke en soms Neomi. Er 
wordt nog gezocht naar een tijdelijke vervanger. We wensen Janneke 
heel veel beterschap! 
 

 Alle kinderen die in zorg zijn bij Janneke hebben hier bericht over gehad 
of krijgen maandag of dinsdag bericht over wie haar zal vervangen. Op 
maandag en donderdag zal Marianne Gloudemans haar vervangen. 
 

Nee, dit is niet Noortje, maar dit is 

PRINS!! Prins is een super lieve Noortje 

look a like. Alleen is Prins een ruin en pas 

net 3 jaar. Prins is een kruising Fries x 

Appaloosa. Je kunt er nog niet op rijden, 

dat gaan we nog even oefenen. Wel zijn 

we super blij dat hij er is, hij beloofd een 

heel goed manegepaard te worden.  

 



 

     

                                                                   

                                                                         

                                                         

                                                     

 

 

 

Privélessen  

Ook omtrent de privélessen zal er iets veranderen in het nieuwe jaar. Privélessen 

voor beginners/ruiters die niet zelf kunnen zadelen, duren voortaan 45 minuten. 

Hiervan zal een kwartier voor het op- en afzadelen uitgetrokken worden. De 

overige 30 minuten is rij-tijd. Deze lessen kosten 30 euro. 

Voor ruiters die zelfstandig kunnen opzadelen verandert er niks, deze lessen 

duren gewoon 30 minuten voor 22,50 euro. 

Wel moeten alle privélessen voortaan betaald worden bij het maken van de 

afspraak. Afmelden kan tot 48 uur van te voren. 

Privelessen worden gegeven op maandag van 18.30 – 21.30 uur. 

 

 

 

Het Paardrijk 10 jaar!!!! 2 oktober groot feest en open dag! 

Houd zondag 2 oktober vrij in je agenda, dan organiseren we 
hier een super gezellige open dag / jubileum! Het Paardrijk in 
Berlicum bestaat dan 10 jaar! 
 
We gaan onze manegekampioenen eren, het leukste 
manegepaard wordt bekend gemaakt, er zijn spelletjes, 
demo’s en nog veel meer leuke activiteiten. 
Kortom, een dag die je niet mag missen! 
 
 
 

Brammetje is terug 

Terug van weggeweest. Dit voorjaar overleed zijn 

moeder, die hier op de manege woonde. Hij is 

daarom door Jose en Louis met de fles thuis 

opgevoed en nu groot genoeg om weer terug in zijn 

huis te zijn. Zijn vader logeert nu bij andere meiden. 

Wallaby’s zijn groepsdieren er komt dan ook snel een 

vriendje voor Brammetje. 

Arno 

Hiernaast zie je onze lieve kleine Arno. Hij is deze 

zomer op de manege komen wonen. Hij draagt een 

lang verhaal met zich mee, maar heeft nu een hele 

fijne plek hier. Arno is 14 jaar en inmiddels een ruin. 

Hij heeft nog niets geleerd en is nog een beetje wild. 

Dat komt wel goed hoor. Je mag hem gerust een 

snoepje geven want hoe meer hij aan mensen went 

hoe beter. Even wachten nog met in de stal gaan, 

want hij houdt van ontsnappen #shetlanders   

Eerste FNRS dressuur staat gepland op 9 oktober 


