Nieuwsbrief juli’21
Heb je de lesapp al gedownload?

Nieuw teamlid

Voor de ruiters van Manege Zwolle is er
een app van het Manegeplan.
Hierin kan je de lesafspraken zien deze
afzeggen of eventueel inhaallessen
plannen. Ook kan je in de app extra
lessen of privélessen inplannen.
Je kan inloggen met de gegevens van
het klanten portaal.

Zoals jullie misschien al gezien hebben,
is er een ‘nieuw’ teamlid bij binnen ons
stalteam. Denise Stil!
Denise is langer bekend op de manege.
In het verleden heeft zij in het weekend
op stal gewerkt en doordeweeks heeft zij
stage gelopen. Helemaal nieuw is ze dus
niet, maar nu wel een vast aanspreek
punt op stal!

Zomervakantie 2021
Ook dit jaar gaan de manege paarden en pony’s in de
zomer met vakantie.
Dit jaar is de manege van 26 juli t/m
15 augustus gesloten. Geef je eigen
vakantie door via het klantenportaal.
De lessen kunnen ingehaald worden
voor of na de zomervakantie.

Ook is Michelle komen werken op de manege!
Zij heeft eerst op de manege geholpen en is dus bij
sommigen al bekend. Nu is zijn op maandag, dinsdag en
donderdag op de manege en zal zij helpen bij de lessen.
Joel heeft een nieuwe uitdaging gevonden en zal niet meer
op stal zijn.

Stagelopen bij Manege Zwolle

Proevendagen na de vakantie

Komend schooljaar hebben we weer verschillende plaatsen
vrij voor stagiaires!
Voor verschillende opleidingen kan je
stagelopen bij de manege.
Dit kan al vanaf snuffelstage of
dierverzorging tot aan paardenhouderij
of paardensport. Ook voor de opleiding
secretariaat en receptie kan je terecht bij
de manege!
Neem contact op met Linda voor meer informatie en de
mogelijkheden!

Zondag 19 september
Zaterdag 25 september
Zondag 26 september
Zondag 10 oktober
Zondag 17 oktober
Zaterdag 27 november
Zondag 28 november
Zondag 12 december

-

Vaardigheid & S proeven
14+ F proevenavond
F3 en hoger
F1 en F2
F3 en hoger
14+ F proevenavond
F3 en hoger
Pas de Deux
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Springles

Nieuwe pony’s

Na de zomervakantie gaan we starten met een extra
springles voor onze ruiters. In deze lessen ga je
werken aan je springvaardigheden.

De afgelopen tijd hebben we twee nieuwe pony’s op de
manege gekomen.
Ze lopen al een tijdje in de lessen en doen
het heel goed.

De groep bestaat uit max. 6 ruiters
De les vindt plaats op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
en is om de week. De les wordt gegeven door Linda
Kosten: € 50,- per maand
De voorwaarden:
- Je rijdt naast de springles,
wekelijks mee in een
groepsles bij Manege Zwolle
- Je rijdt minimaal F4 niveau of je hebt overleg met je
instructrice of je mee mag rijden
- Afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald
- Voor de springles krijg je een aparte kwartaalkaart
De springles start op 7 september voor volwassenen
en vanaf 14 september zal de springles voor de jeugd
starten.

Slippers verboden
Het mooie weer komt eraan, maar denk aan het
juiste schoeisel!
Binnen de stallen en stalgangen zijn slippers
i.v.m. veiligheid verboden!

Benito:
Benito is een grote knappe zwarte pony. Hij
komt uit Spanje, maar vindt het hier in
Nederland ook heel fijn. Hij vindt het super
leuk om met iedereen in de les te rijden en
zal vooral door de jeugdruiters gereden
worden.

Finn:
Finn is een lieve pony die al veel
ervaring heeft op wedstrijden. Hij
heeft zowel dressuur, springen als
eventing gelopen voordat hij bij ons
op de manege kwam.
Wij denken dat hij veel kinderen
plezier gaat geven op de manege!
Hij zal vooral in de jeugdlessen
ingedeeld worden.

Wij wensen iedereen alvast
een fijne vakantie!!

