
Nieuwsbrief feb ’20  
 

Haersterveerweg 1a    www.manegezwolle.nl     038-4579547    Zwolle 

 
 

 

De kalender begin 2020 

Zondag 9 februari  : F3+ proeven 

Dinsdag  18 februari : Ponydag op de manege 

Woe 19 t/m 21 februari : Ponyhuur 

Zondag 23 februari : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 1 maart  : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 8 maart  : F3+ proeven 

Vrijdag 13 maart  : Ouderactie 1/2 

Zondag 15 maart  : KNHS Dressuurconcours 

Vrijdag 20 maart  : Ouderactie 2/2 

Zondag 29 maart  : F1 en F2 proeven 

 

Ouder-actie 
Rijdt uw zoon/dochter paard bij 

Manege Zwolle? Dan hebben we 

een leuke actie voor u! 

Om kennis te maken met de 

paardensport en te ervaren wat 

uw zoon/dochter doet in de les, 

bieden wij voor ouders/ 

verzorgers van onze ruiters 

enkele lessen aan. In groepjes 

van 4 personen maakt u kennis met de beginselen van het 

paardrijden.  

Deze lessen duren 30 minuten. En dit is een set van 2 lessen.  

De kosten voor deze 2 lessen zijn  € 20,- p.p. 

De lessen vinden plaats op:  
Vrijdag 13 & 20 maart om 19.00 & 19.30 & 20.00 uur 

 !! Je kan je opgeven in de kantine!! 
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Nieuwe pony voorstellen 

Er is een nieuwe pony bijgekomen op stal. 

Hebben jullie al kennis gemaakt met Guus? 

Guus staat in stal langs de bakrand. Jullie 

zullen hem ook tegen komen in de lessen. 

 

Vaantjesdagen 

In de vorige nieuwsbrief is een uitleg gegeven 

over de unieke nieuwe ruiteropleiding bij 

Manege Zwolle.  

In de lessen is deze ruiteropleiding besproken en in de eerste 

week van februari zal er in de lessen worden besproken aan 

welke doelen gewerkt zullen worden in de lessen. Ook wordt 

de datum van de vaantjesdag bekend gemaakt waaraan jouw 

les deel zal nemen. 

Wij streven naar een veilig en plezierig sportklimaat, daarom 

zal er geen klassement worden opgemaakt tijdens de 

vaantjesdag. Wel krijgen alle deelnemers een 

herinneringslint en een certificaat. 

 

Ponydag op de Manege 

Nienke doet de opleiding paardensport bij Aeres Barneveld. 

Voor haar opleiding heeft zij stage gelopen bij Manege 

Zwolle. Nienke heeft als opdracht voor school: het 

organiseren van een evenement. Zij zal als opdracht de 

ponydag op de manege organiseren op dinsdag 28 februari. 

Doe jij ook mee met deze leerzame dag?    

 

 

 

 

 

 


