
 
 

 

 

 

 

Herinnering Vrijwilligersavond 

Het bestuur en de marathoncommissie organiseert zaterdagavond a.s. 

17 november 2018 om 19.00 uur  de vrijwilligersavond. Wederom is deze avond 

weer in het gebouw Unitas. (adres Omloop 1 te Sint Nicolaasga) 

De vrijwilligersavond is voor alle leden en partners, als dank voor alle hulp in en om 

de manege De Oorsprong! 

En tenslotte… de gehele avond is gratis, inclusief diner en drinken! 

Wie zich nog niet heeft opgegeven dit kan nog tot en met vrijdag 16 november 

a.s. bij Jan van der Veen, mail: janvdveen@hotmail.nl 

 

Beginnerscursus 
Per begin december willen wij weer starten met de beginnerscursus mennen. 

Er zijn al een aantal deelnemers die zich aangemeld hebben, maar er kunnen 

nog wel meer bij. 

De cursus start met eerst een aantal theorielessen en daarna praktijk.  

De kosten zijn 100 euro + kosten cursusboek. (voor eigen leden) 

Degene die niet lid is van onze vereniging is, krijg er nog de kosten van een half 

jaar manegelidmaatschap (90 euro) bij. 

Dit jaar wordt deze cursus door Brechtje Gras- van der Weide gegeven. 

Voor opgave en/of informatie, graag een mail naar het secretariaat: 

secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Rabobank Ledensponsoring  
Dit jaar doet de Oorsprong ook mee aan de actie Rabo Ledensponsoring. 

Wat houdt deze actie nu precies in…. 

Van 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019 kunnen Rabobank leden één 

stem uitbrengen op één van de deelnemende verenigingen, waaronder dus PSV 

de Oorsprong. Iedere stem is € 5,- waard. Stemmen kan alleen via de Rabobank 

website. Vanaf eind november staat op de website een elektronisch stembiljet, 

samen met de lijst met deelnemende verenigingen. Iedere vereniging heeft een 

uniek nummer.  Zonder dit nummer wordt uw stem niet verwerkt, maar dit wordt 

ook duidelijk aangegeven op de website bij het stemmen.  

In februari 2019 worden de stemmen geteld en uiterlijk 1 maart 2019 ontvangt wij 

bericht hoeveel stemmen de actie onze vereniging heeft opgeleverd. De 

volgende nieuwsbrief zullen wij nogmaals deze actie onder de aandacht 

brengen. 

Jeugd menles 
Afgelopen vrijdag is er gestart met een menles voor de jeugd o.l.v. Leslie Agricola 

Deze les is van 17.00-18.00 uur. 

Wie hiervoor ook interesse heeft kan zich melden bij het secretariaat.  

 Mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl 
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Sinterklaastip 
Al bezig met Sinterklaas? Dan hebben wij nog een leuke 

cadeautip. 

Een soft shell jasje van de vereniging met het logo van de 

Oorsprong achterop.  

Nu voor de speciale prijs van € 30 euro. Zowel dames (vanaf maat 

36) als herenmaten. 

Interesse? Graag een mail naar het secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Wisseling van de wacht. 
Wegens het zwangerschapsverlof van Ingrid worden de  haar rijlessen tijdelijk 

overgenomen door Klaske Jonkman. 

De dinsdagmorgen groep heeft sinds enkele weken ook een nieuwe instructrice 

en dat is Setske de Jong. Wij wensen de dames veel succes. 

 

Input voor website 
Om onze website zo actueel en sprankelend te houden is het leuk dat er 

regelmatig wat nieuws op staat. 

Daarom heb je wat te melden geef dit dan door aan Iris Seefat, mailadres: 

iris.seefat@gmail.com 

 

 

Activiteitencommissie  
Sinds enkele weken is er een activiteitencommissie opgericht. 

Deze bestaat uit: Selma Hoogland, Gea Woudstra, Anita 

Homma,  Petrus Lenes en Grainne Poepjes 

De activiteitencommissie is er voor het organiseren van 

activiteiten voor  jong en oud, voor ruiters, amazones en 

menners. En zij kunnen natuurlijk ook de ideeën van onze 

leden gebruiken, daarom hangt er sinds kort een ideeënbus 

naast de schuifdeur. Maar er mag ook gemaild worden naar 

Selma, mailadres: s.vanderhorst.1@hetnet.nl 

 

 

 

 

Vooraankondiging belangrijke data! 
 

15 december 2018 :  doe – dag (klusjes dag in en om de manege) 

22 december 2018 : spelletjesmiddag voor de jeugd 

29 december 2018 :  oliebollenrace 

2 februari 2019 :   indoormarathon 
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong winterseizoen 2018-2019 

Dag dag maand Activiteit 
Woensdag 14  November Mencompetitie groep B vanaf 17.45 uur 

Zaterdag 17  November Friesian Talent Cup 

Zaterdagavond 17 November Vrijwilligersavond in Unitas 

Zondag  18  November Friezencompetitie mennen 

Woensdag 
21  November 

Kegelcompetitie vanaf 19.00 uur (let op grote bak kan 
vanaf 14 uur al gereed gemaakt zijn voor het parcours) 

Woensdag  28 November Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdag 1 December Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf  8.30 uur 

Woensdag 5   December Mencompetitie groep A vanaf 17.45 uur 

Woensdag 12  December Mencompetitie groep B vanaf 17.45 uur 

Zaterdag  15 December Doe – dag (klusjes dag in en om de manege) 

Woensdag 
19 December 

Kegelcompetitie vanaf 19.00 uur (let op grote bak kan 
vanaf 14 uur al gereed gemaakt zijn voor het parcours) 

Zaterdagmiddag 
22  December 

Spelletjesmiddag voor de jeugd. (beide bakken 
gereserveerd) 

Zaterdag 29 December Oliebollenrace 

Woensdag 2  Januari Mencompetitie groep A vanaf 17.45 uur 

Woensdag 9 Januari Mencompetitie groep B vanaf 17.45 uur 

Woensdag 
16 Januari 

Kegelcompetitie vanaf 19.00 uur (let op grote bak kan 
vanaf 14 uur al gereed gemaakt zijn voor het parcours) 

Woensdag  23 Januari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdag 26 Januari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 30  Januari Mencompetitie groep A vanaf 17.45 uur 

Woensdag 6  Februari Mencompetitie groep B vanaf 17.45 uur 

Zaterdag 2 Februari Indoormarathon 

Woensdag 
13 Februari 

Kegelcompetitie vanaf 19.00 uur (let op grote bak kan 
vanaf 14 uur al gereed gemaakt zijn voor het parcours) 

Woensdag  27 Februari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdag 2 Maart  Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Zaterdag 16 Maart Hengstenshow 

Zaterdag 8 Juni Jumbo/Konag Tuigconcours 

 
Overzicht lestijden winterseizoen  

Dag Kleine bak Grote bak 

Maandag 17.00-21.00 uur rijles 17.45-21.45 uur rijles 

Dinsdag 9.30-11.30 uur rijles 

19.45-20.45 uur rijles 

18.30 - 19.45 uur rijles  

19.45 - 20.45 tandemles 

20.45 – 21.30 rijles 

Woensdag Zie kalender i.v.m. 

competitie 

Zie kalender i.v.m. competitie 

 

Donderdag Vrij Menles vanaf 17.30 uur 

vrijdag 16.00-16.45 uur 

bixieles 

Menles vanaf 9.30-11.30 uur  

Jeugdmenles 17.00-18.00 uur 

Zaterdag/zondag Vrij * Vrij* 

*mits er geen wedstrijden gepland zijn!! 


