
Nieuwsbrief mrt’22  
Pas de Deux  
De jaarlijkse Pas de Deux zal 

plaatsvinden op 13 maart a.s.  

Bij de Pas de Deux rijdt je met z’n 

tweeën een proef verkleed en op 

muziek in een bepaald thema. 

 

Alle inschrijvingen die er zijn tot 

nu toe blijven staan! 

Je kan je ook nog opgeven via het 

inschrijfformulier, deze is te 

vinden op de website of in de kantine 

 

Voorleescursus F3 

Rijdt uw zoon of dochter mee met de F proeven? Vanaf de 

F3 dienen de ruiters zelf voor een voorlezer te zorgen. 

Heeft u nog nooit een proef voorgelezen? Dan is er op 

Woensdag 16 maart een voorleescursus. 

Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe je het beste een 

proef voor kan lezen. Ook wordt dit in de praktijd 

geoefend. 

 

De voorleescursus is op woensdag 16 maart van 18.30-

19.30 uur.  

Kosten hiervoor zijn € 5,- p.p.  

Opgeven kan in de kantine of via de mail. 

 
 

 

 

 

Proevendagen tot zomervakantie 

Zaterdag 19 maart  - 14+ F proevenavond 

Zondag 20 maart  - F3 en hoger 

Zondag 3 april   - F1/F2 proeven 

Zondag 24 april  - F3 en hoger 

Zaterdag 14 mei  - 14+ F proevenavond 

Zondag 15 mei  - F3 en hoger 

Zondag 5 juni  - F1/F2 proeven 

Zondag 12 juni  - Vaardigheid en Springen 

Zaterdag 25 juni  - 14+ F proevenavond 

Zondag 26 juni  - F3 en hoger 

 

De zaterdagavond is voor ruiters van 14 jaar en ouder en 

voor ruiters die wegens geloofsovertuiging niet op zondag 

kunnen starten. 

Je kan opgeven via de website! 

Zet ze alvast in je agenda! 

 

Heb jij al de nieuwe 

spullen gezien in de 

vitrine? 

Zweepjes met ‘LOVE’ erop voor 

€ 7,95 

Zachte borstel voor € 5,- 

Emmer elastiekjes € 6,- 

Zak paardensnoepjes € 4,95 

Verder ook nog caps, 

paardrijsokken, paardrijlaarzen 

en nog meer! 

   



Nieuwsbrief mrt’22  
Ouderactie 

De ouderactie van maart is al helemaal vol. 

Daarom hebben we een extra ouder actie gepland in april! 

Speciaal voor de ouders van onze ruiters hebben we de 

ouderactie waarin je kennis maakt met het paardrijden.  

Deze lessen zijn op woensdagavond en duren een half uur. 

In deze les maak je kennis met de beginselen van het 

paardrijden en ontdek je waarmee uw zoon/dochter druk is 

in de lessen. 

Data: 13 & 20 april 

2022 om 19.00 & 19.30 

& 20.00 uur 

Je rijdt dan beide data 

mee! 

De kosten: voor deze 

lessen zijn € 20,- p.p 

Opgeven: Je kan je 

opgeven in de kantine 

op het inschrijfformulier 

 

 

Nieuwe pony! Jara  
Heb je al kennis gemaakt met Jara. 

Jara is sinds kort op de manege en 

komt het manegeteam versterken. 

Jara is een lieve pony. Ze is 17 jaar en 

loopt in verschillende lessen mee. We 

hopen dat veel ruiters plezier aan Jara 

gaan beleven! 

 

 

 

Ponykamp zomervakantie 2022 

Ook komende zomer worden er bij Manege Zwolle weer 3 

weken ponykamp georganiseerd. 

Het ponykamp is overdag van 10.00-16.30 uur. 

Tijdens deze week ga je iedere dag uiteraard rijden en nog 

veel meer leuke activiteiten doen! 

De data: 

Maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli 2022 

Maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli 2022 

Maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2022 

 

Wil je alvast verzekerd zijn 

van een plekje? 

Geef je dan snel op! 

 

Het inschrijfformulier staat op 

de website! 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe paardensnoepjes 

beschikbaar! 
We hebben nieuwe 

paardensnoepjes binnen gekregen! 

Subli Smikkels naturel  

1 zak van 1,5 kg voor € 4,95 

Verkrijgbaar in de kantine! 


