Nieuwsbrief - Augustus 2014
Inschrijven voor informatiebijeenkomst nieuwe HCE
Ruiteropleiding!
Zoals al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief zullen we na de zomervakantie
van start gaan met de nieuwe HCE Ruiteropleiding. De ruiteropleiding, in de
vorm van een diploma stappenplan, is gebaseerd op de ruiteropleiding van de
Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en bestaat uit 4
verschillende niveaus die elk een aantal verschillende vaardigheden en theorie
bevatten.
We organiseren drie verschillende informatie bijeenkomsten in augustus waar
we alles omtrent dit nieuwe systeem zullen uitleggen. Het is de bedoeling dat je
bij één van deze bijeenkomsten aanwezig bent, er zal namelijk uitgelegd worden
hoe het in de praktijk werkt en hoe er invulling gaat worden gegeven aan de
lessen. Ook krijg je op deze dag te horen op welk niveau je start. Je kunt je
inschrijven op de gewenste datum op de inschrijflijst die op het prikbord in de
manege hangt.
Kies daarbij één van de volgende tijdstippen:
- Dinsdagmiddag 19 augustus 16.00 uur
- Dinsdagavond
19 augustus 19.30 uur
- Donderdagavond 21 augustus 19.00 uur

Kinderen onder de 16 jaar dienen aanwezig te zijn met hun ouder/verzorger.
Mocht je nu geen één van deze tijdstippen kunnen, laat het ons dan weten!

OPEN DAG
Zondag 24 augustus, vanaf 12.30 tot
16.00 uur, organiseren we weer een
gezellige open dag! Gedurende deze
dag
worden
er
verschillende
demonstraties gegeven van diverse
takken van de prachtige paardensport.
Er zal een springkussen zijn, gratis
schminken en nog veel meer!
Daarnaast kunnen bezoekers gratis
paardrijden en informatie krijgen over
onze
lesmogelijkheden
en
pensionstalling. Dit kunnen we
natuurlijk niet alleen maar hebben we
ook jullie hulp voor nodig! Als je wilt
helpen als vrijwilliger laat het ons dan
weten!
Natuurlijk is iedereen van harte
welkom! Nodig ook je familie, vrienden
en kennissen uit om te komen kijken
op de open dag!

Aangepaste beltijden inhaalles
Voor het plannen van een inhaalles dient er vanaf heden ’s middags gebeld te
worden tussen 16.00 en 19.00 uur. Op deze manier kunt u meteen ingepland
worden. Voor het afmelden van een les, 24 uur van tevoren, mag de gehele dag
gebeld worden van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Tel.: 0591-301352

Buitenritten
Er worden nog drie buitenritten georganiseerd deze zomer,
dus geef je snel op! Alle buitenritten zijn onder begeleiding en
duren 1,5 uur (minimaal 1 jaar rijervaring is vereist). Je kan je
opgeven voor de volgende zaterdagen om 13.00 uur:
- 9 augustus
- 23 augustus
- 6 september
Voor meer informatie en opgave zie het prikbord in de manege of neem telefonisch
contact op! Kosten: € 15,00 voor niet-leden € 20,00

Dauwtraprit zeer geslaagd!
Zaterdag 20 juli was het dan zover: de eerste
dauwtraprit van het jaar! Maar liefst 16 vroege
vogels waren keurig om half 6 op de manege om
dan ook stipt om 6.00 uur te vertrekken en de
vroege natuur te zien ontwaken. We hadden er
heerlijk weer bij en hebben genoten van de rust
buiten rond dit vroege tijdstip. De rust had ook z’n
werking op de paarden, die zich allemaal
voorbeeldig gedroegen. Na 2 uur rijden stond er
een uitgebreid ontbijt in de manege klaar waar we
lekker van hebben gesmuld! Al met al een vroeg,
maar heerlijk begin van de dag!

Fotoshoot
Hieronder een kleine greep uit de prachtige foto’s die zijn gemaakt tijdens de
fotoshoot door Danique Lagerwaard. Danique bedankt hiervoor!

Agenda

