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Open Dag 

Kom op zondag 27 september met het hele gezin naar de Open Manegedagen op Manege Het 

Paardrijk en stap in de wereld van het paard! De open dag is van 11:00 tot 14:00 en gratis 

toegankelijk voor iedereen. 

Het is dit jaar een aangepast kort programma waar ruimte genoeg is voor 

iedereen om te bewegen en leuke dingen te zien. 

Tweedehands paardenspullen markt 

Ben je op zoek naar rijlaarzen, een rijbroek, bodyprotector of andere leuke 

paardendingetjes. Er zijn dit jaar heel veel spullen gedoneerd om de manege te 

steunen in deze moeilijke tijden. Super fijn! Heb je zelf een paard en zoek je 

nog een leuk zweetdeken, bandages, en andere leuke paardenspullen, 

informeer gerust ook na de open dag! Heb je iets nodig, er is keuze genoeg! 

Programma kleine rijhal 

De kleine rijhal is gevuld met kraampjes. Je vindt hier: spelletjes, maak je eigen halstertouw, je 

kunt op het rodeopaard, foto shoot, en natuurlijk paardentaarten maken voor de verkiezing! 

Bij mooi weer kun je buiten een stukje op een van onze pony’s 

rijden.  

Programma grote rijhal 

In de grote rijhal zijn een aantal clinics te zien. Zo gaan we 

springen, rijden op muziek, is er een quiz en geven we je les in 

paardentaal. Kijk op de website voor het volledige programma. 

Paard van het jaar verkiezing 

We sluiten af met onze paard van het jaar verkiezing. Elk jaar 

mogen de ruiters van de manege stemmen op zijn of haar lievelingspony. De pony met de meeste 

stemmen wordt paard van het jaar. Hij of zij mag als eerste beginnen aan de heerlijke 

paardentaarten die we deze dag gaan maken voor de paarden. Vergeet niet te stemmen!  

 

 

Open Dag vrijwilligers 

Vindt je het leuk om te helpen bij de open dag dan vinden wij 

dat heel erg fijn. Helpen bij het paardentaartenbakken, bij de 

spelletjes, het paardrijden of het rodeopaard besturen genoeg 

te doen! 

Mail naar info@hetpaardrijk.nl om aan te melden. 
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Manegeportaal: Inloggen voor privelessen of les afmelden 

Afgelopen week hebben we een mail gestuurd met daarin een link naar het manegeportaal. Deze 

mail is niet bij iedereen aangekomen, daarom hebben we in een nieuwsbrief daarna de link 

nogmaals verstuurd en nog een keer een persoonlijke mail met de inlogcode. 

In het manegeportaal kun je je afmelden voor een les of je aanmelden voor een priveles. Ook kun 

je je gegevens wijzigen bij bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuw nummer. 

Hierbij nog een keer de link. Iedereen die op onze manege rijdt of met zijn paard staat kan hier 

gebruik van maken. Voor nieuwe ruiters komt er ook een portaal, we gaan eerst dit oefenen        

https://manegeplan.azurewebsites.net/index.php?id=17173928 

 

 

Wedstrijd vrijwilligers 

Helpen met wedstrijden is super leuk en leerzaam. In het nieuwe paardenjaar zijn een aantal 

vrijwilligers gestopt vanwege studie en zijn we op zoek naar nieuwe teamleden. Als vrijwilliger kun 

je verschillende taken krijgen. Je schrijft mee met de jury, je helpt paarden op en afzadelen, je 

leest proefjes voor (dit leren we je eerst), je helpt mee in de kantine, ben je al wat ouder mag je 

ook kinderen begeleiden in de rijbaan bij het inrijden. 

Ook op zaterdagochtend zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de kinderen die op stal komen 

helpen wil begeleiden.  

Ben jij 12+ en klaar voor een volgende stap mail naar info@hetpaardrijk.nl om aan te melden. 

 

Extra Buitenrit 20-09 

20 september wordt er een extra buitenrit 

georganiseerd deze is van 14.00 – 15.30 

uur. Het is een rit met galop voor de 

gevorderde ruiter. 

Kosten € 25,-  

Opgeven kan via de mail 

info@hetpaardrijk.nl 
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Opzadelcursus 

Opzadelen, hoe zit dat nou ook alweer? Heb je moeite met 

opzadelen en wil je dit graag leren? Dat kan! Op woensdag  

21 oktober is er een opzadelcursus. Er word uitgebreid uitgelegd 

en geoefend met opzadelen en poetsen. De cursus is van 10.30 

uur tot 12.30 uur. Ouders mogen ook deelnemen aan de cursus! 

Kosten zijn €7,50 per persoon. Inschrijven kan via 

info@hetpaardrijk.nl 

 

 

Winterdeken, hoe doe je dat? 

De herfst is in aantocht en dat betekent dat 

de paarden als het kouder wordt dekens op 

krijgen. De dekens zorgen ervoor dat de 

paarden niet zulke lange haren krijgen en 

daardoor minder zweten tijdens het rijden. 

Als paarden in de winter veel zweten duurt 

het lang tot ze droog zijn en kunnen 

daardoor verkouden worden.  

Niet alle paarden en pony’s krijgen een 

deken. We bekijken per paard wat fijn voor hem is.  

In dit youtube filmpje legt vlogger Destiny uit hoe je een deken op moet doen. Superhandig om 

vast te bekijken.  

https://www.youtube.com/watch?v=0SA8OkhaRVk 

Deken op doen kan een onderdeel van de les zijn in de eerste week dat de dekens weer omgaan.   

 

Maaike & Wies 

Maaike gaat ons helaas verlaten. Ze blijft nog met haar paardje Ollie hier staan, maar werkt niet 

meer op stal. Megan neemt de lessen onder begeleiding van Anneke over.  

We wensen Maaike heel succes met haar toekomst. 

Maaike is fotograaf en kun je boeken voor een fotoshoot zie www.facebook.com/mvofotografie  

Ook Wies gaat ons verlaten. Zij moet dit jaar hard werken aan school. Wies werkt tot  

26 september en gaat met Megan een superleuke Springdemo doen op de open dag! 

Sollicitaties voor zaterdagstalmedewerker zijn in volle gang, zo gauw bekend is wie dit zijn  
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Michèle 
Mijn naam is Michèle, ik ben 21 jaar en zo lang als ik mij kan herinneren 

zijn paarden mijn passie. 

Mijn eerste paardrijles had ik toen ik 5 was, mijn eerste eigen paardje 

was een falabella en tegenwoordig heb ik mijn grote vriend Boy en kleine 

prinses Melody. 

  

Ik heb het Wellandtcollege VMBO groen met paardenklas gedaan en 

MBO paardensport en Paardenhouderij met Orun.  

Ik heb voor verschillende mensen paarden uitgebracht op wedstrijden, 

jonge paarden getraind, met hengsten gewerkt, veel les gegeven en veel, 

heeeeeel veel buitenritten gemaakt. Niets is lekkerder dan langs het 

strand of door het bos heerlijk uitwaaien op de rug van je paard en 

samen van de natuur en vrijheid genieten.  

  

Ik heb er dan ook veel zin in om het team van Paardrijk te komen versterken en heerlijk te gaan 

samenwerken met alle collega’s, paarden, klanten, gasten en kinderen zodat we tijdens werk, 

lessen en buitenritten elkaar beter kunnen leren kennen en vooral veel plezier met elkaar gaan 

hebben! Groetjes en tot snel Michèle van Den Bosch  

 

Ponykamp herfstvakantie 

Kom je ook gezellig op het herfstponykamp van 18-19 en 20 oktober.  

Elke dag lekker paardrijden, springen, rijden in het bos en heel veel 

leuke spelletjes.   

Er is plek voor 27 kinderen. Er wordt geslapen in 

groepsaccommodatie Het Aardrijk waar stapelbedden tot ieders 

beschikking zijn. (Dit kamp hoeft er niet in tenten slapen). De groep 

wordt met rijden verdeeld in 3 groepen van 9 waarbij gekeken wordt naar leeftijd en niveau.  

Het kamp kost € 210,- inclusief alles.  

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt je op www.hetpaardrijk.nl 

Spooktocht 

Zet 31 oktober vast in je agenda want dan gaan we weer griezelen op 

de manege! We organiseren een spannende spooktocht door de 

bossen naast de manege. Meer informatie volgt. Hou facebook en de 

website in de gaten, voordat het echt gaat spoken!  

http://www.hetpaardrijk.nl/


 

 

Op reis met jezelf 
Wat zou er gebeuren als je JA zegt tegen jezelf? Welke dingen zou je 

doen, vertellen, beleven? Hoe zou je zijn?  

In de cursus Op reis met jezelf draait het om JA zeggen tegen wat jij 

wilt in je leven. Je leert omgaan met onzekerheden en gedachten die 

je daarin kunnen belemmeren. De cursus richt zich skills die je leren 

om beter aan te voelen wat je wilt, sterker in je schoenen te staan en 

je waarden te volgen.  

Karlien is coach en werkt met acceptance and commitment therapy 

(ACT). Ze helpt mensen die een betekenisvol leven willen leiden en 

zich afgeremd voelen door de stemmetjes in hun hoofd en hun 

omgeving/de maatschappij. Ze leert je hoe je mindful met je 

gedachten kan zijn en helpt je met het ontdekken van je waarden.   

Aanmelden/meer info:  

www.gedachtenwereld.nl/op-reis-met-jezelf 

karlien@gedachtenwereld.nl 

Karlien is een zusje van Anneke Familiereclame!        

 

Agenda 

20 september inhaaldag  

27 september Open dag 

4 oktober F1 – F3 

11 oktober F4 en hoger 

18-19-20 oktober Ponykamp 3 daagse 

21 oktober opzadelcursus 

25 oktober herfstbuitenrit 

31 oktober Spooktocht 

1 november Sjors sportief 

8 november F1-F3 

22 november F4 en hoger 

13 december springwedstrijd 
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