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Bosritten

Voor 2018 blijven de tarieven voor de lessen hetzelfde,
Vrijrijden zal voor iedereen het tarief € 9,00 worden.

Als de wedstrijd weer voorbij is en het mooie voorjaar
aanbreekt, zullen wij ook weer verschillende bosritten
inplannen, zodat iedereen die dat wil vanaf de paardenrug kan
genieten van de Veluwe.

Boerenkool avond
Zaterdag 23 december willen wij het jaar gezellig met jullie
afsluiten.
Om 17.30 staat de boerenkool klaar en kan iedereen die wil
gezellig komen eten, ook pappa’s en mamma’s broertjes en
zusjes, iedereen is welkom.
Vul wel even je naam in op de boerenkool lijst bij het
planbord of mail ons even als je graag komt eten en met
hoeveel personen je komt.
Kosten van de boerenkool maaltijd zijn €5,00 per persoon.

Polocrosse
Polocrosse cursus wordt een jaarlijks terugkerende cursus, dit
is voor iedereen die van uitdaging houd. In het voorjaar van
2018 komen er weer trainingen, en zal in de zomervakantie
vanuit de polocrosse vereniging weer een evenement komen.
Hiervoor kun je tegen die tijd weer opgeven.

Voltige

Na een mooi jaar waarin ons eerste team 1 nederlands
kampioen is geworden , zullen volgend jaar ook weer
Zaterdag 23 december is er ook weer disco rijden en voltige, meerdere teams en een aantal van onze paarden hun beste
vanaf 19.30 begint het de disco voltige en daarna het disco
beentjes voor zetten op wedstrijden en/of demonstraties.
rijden. De kosten hiervan zijn € 15,00. Iedereen die langer
Zomervakantie
dan een jaar op paardrijden zit kan mee doen aan disco
voltige en iedereen die langer dan 2 jaar paard rijd en de
Op zondag 8 juli begint de zomervakantie.
paarden al goed kunnen sturen ook in galop en ook het vrij
Op maandag 20 augustus zullen de eerste manege lessen
rijden kennen mogen komen disco rijden.
weer beginnen.
Ook is er deze avond (gratis) lekkere warme chocomel voor
iedereen of een kop koffie of thee met iets lekkers.
Ponykampen

Disco Rijden,

Kerstvakantie en vrijrijden
Vanaf 24 december tot 8 januari is de manege gesloten.
Op 23 december is er nog wel gewoon les, maar geen vrij
rijden meer
In de Kerstvakantie kan er op woensdag worden vrij
gereden. Van 18.00 en bij veel animo ook om 19.00.
Op maandag en Zaterdag is er dan geen vrij rijden.

Onderlinge Wedstrijd
Op 24 en 25 februari zal de wedstrijd worden gehouden.
Dus iedereen kan weer hard aan de slag met oefenen
hiervoor komen ook extra oefenmomenten, we hopen weer
een hoop creatieve, gezellige en sportieve dingen te zien.

Vanaf januari kan iedereen zich weer inschrijven voor onze
gezellige zomerkampen.
Hieronder staan alle weken dat er ponykamp is:
Week 28 van maandag 9 juli tot vrijdag 13 juli weekkamp
Week 30 van maandag 23 juli tot vrijdag 27 juli weekkamp
Week 31 van vrijdag 27 juli tot zondag 29 juli Pluskamp
Week 33 van maandag 13 aug tot woensdag 15 aug. minikamp
Wij hopen dat we met z’n alle er weer een mooi jaar van
kunnen maken.

Vriendelijke Groeten,
Matty & Alexander.

