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Beste allemaal, 

Lieve ouders/verzorgers, we missen jullie op de manege, geen gezellige 

gesprekjes meer, geen geur van lekkere koffie of tosti’s. We doen het voor 

een goed doel en we doen het samen.  

Om jullie een beetje op te vrolijken maken we er een super mooi 

sinterklaas en kerstfeest van. De kantine is al in sinterklaasstemming 

gebracht, maar daar kan nog veel meer bij! Daarom hebben we achterin 

dit paradepaardje een kleurplaat voor jullie!  

Geniet er van! 

Team Het Paardrijk 

 

Sinterklaas – Kerst en nieuwjaar 

5 december gaan de lessen door.  

Lessen met kerst en oud en nieuw  
In de kerstvakantie gaan de lessen door. Alleen op de feestdagen niet.  
 
De lessen op kerstavond en oudjaar worden verplaatst naar de middag  
Op 24 december is het kerstavond en op 31 december oudjaar. De lessen 
worden dan verzet naar de middag.  
Les 16.00 uur is verplaatst naar 13.00 uur  
Les 17.00 uur is verplaatst naar 14.00 uur  
Les 18.30 uur is verplaatst naar 15.00 uur (springles) 
Les 19.30 uur is verplaatst naar 12.00 uur  
Les 20.30 uur is verplaatst naar 11.00 uur (zilverles) 
 
De privelessen gaan deze avonden niet door. 
 
De manege is om 17.00 uur dicht.  
  
Lessen op 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag mogen 
ingehaald worden.  De lessen moeten vóór 1 maart ingehaald 
zijn, bij voorkeur in de kerstvakantie zelf.  
Graag afspreken via de mail. 
Voor de paardenindeling is het fijn als je jezelf afmeldt als je niet kunt 
komen rijden! 

november 2020 
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Vertrek Tamara 

Beste ruiters en ouders/verzorgers, Tamara aan het woord: 

Hallo allemaal!! zoals jullie allemaal weten ben ik al enige tijd opzoek naar een leuke baan in de 
zorg. Na 6 jaar met liefde en plezier gewerkt te mogen hebben hier op het Paardrijk is bij mij de 
passie ontstaan om mezelf verder te ontwikkelen voor mensen met een beperking en ga ik de 
opleiding verpleegkundige/maatschappelijke zorg doen. 

Nu is het zo dat ik lang opzoek ben geweest naar de juiste plaats tot er ineens een juist plekje 
gevonden was. Dit is allemaal erg snel gegaan waardoor ik eigenlijk al enorm snel afscheid van 
jullie moet nemen. 

Dit betekent dat ik vrijdag 13 november mijn laatste 
werkdag heb waarbij ik afscheid van jullie kan 
nemen. Ik ga jullie onwijs missen! Gelukkig neem ik 
alle gezellige en leuke herinneringen mee. En wens 
ik jullie nog vele leuke en leerzame paardrij jaren 
toe. En wie weet zien wij elkaar nog in de 
toekomst!! 

Vrolijke groetjes 
Juffrouw Tamara 

 

 

Mondkapjes voor Stichting bijzondere ruiters 

ACTIE VOOR ONZE BIJZONDERE RUITERS in manege Het Paardrijk.  
Petra heeft een nieuwe actie bedacht en gaat unieke mondkapjes 
naaien van mooie rest lapjes. Ze kosten 4 euro per stuk. 3 euro is voor 
de stichting Bijzondere Ruiters en 1 euro voor het verzenden en 
bijkomende kosten. 
 
Je kunt ze bestellen via info@bijzondereruitersbrabant.nl 
Stuur een mailtje met: 
Naam, adres, aantal, man/vrouw, voorkeur voor bv kleur/dessin ( 
bloemetje, streepje, effen). Ik zal proberen een geschikt lapje erbij te 
vinden maar ik moet het doen met wat ik heb. Dus laat je verrassen. 
 
Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer NL09RABO 0122 23 7935 t.n.v. Stichting 
Bijzondere Ruiters. Graag vermelden: donatie MK en je naam die ook in de mail staat. Als het 
bedrag binnen is gaan de mondkapjes z.s.m. op de post. 
PS: Heb je nog wat katoenen lapjes over waar je niets mee doet? Geef ze dan af in een zakje in de 
kantine van Het Paardrijk t.a.v. Petra of geef ze af bij de Zandkant 7B in Heeswijk. 
Petra Hoenderdos 0640694327 
 

 

 

 



 

 

  

Extra Buitenrit 

Er worden weer een buitenrit georganiseerd van 1,5uur in november! Nu ook een rit voor ruiters 
met iets minder ervaring. 
Wanneer: 22 november 
tijd: 13.00u-14.30u 
Niveau: stap, draf en galop 
Kosten: 25,- 
Opgeven kan via het klantenportaal 
(groepsles aanvragen) of via de mail 
info@hetpaardrijk.nl 
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Voor en achternaam: _______________________________________  

Lesdag en tijd:_____________________________________________ 

Help je mee de manege op te vrolijken? Doe dan mee met deze kleurwedstrijd! 

5 december maken we bekend wie er met een lekkere zak pepernoten naar huis gaat! 

 


