
 
 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie!!! 
In week 52 en week 1 worden er geen rij- en menlessen gegeven! 

Week 2 starten de ruiters en amazones wel weer, maar hebben de menners nog 

een weekje vrij i.v.m. Faderpaard (hengstenkeuring Leeuwarden) 

In week 3 is dan alles weer normaal.  

 

Spelletjesmiddag voor de jeugd. 
In de Kerstvakantie wordt door er de activiteitencommissie voor de jeugd een 

spelletjes middag georganiseerd in de manege. 

Een gezellige middag met leuke spelletjes in de kleine en grote bak met  

je pony of paard 

Datum:              Zaterdagmiddag 22 december 2018 

Tijd:                    14.00 uur 

Kosten:              €2,- 

Na afloop in de kantine een traktatie voor alle deelnemers! 

Je kunt je nog opgeven via de mail of bij Selma, Anita of Gea. 

Geef je snel op en doe mee! 

Let op! de manege is deze middag niet beschikbaar voor vrij-rijden. 

Email activiteitencommissie :  fam.m.woudstra@hetnet.nl  of 

    s.vanderhorst.1@hetnet.nl  
 

Kegeltje rijden voor alle leden 
Op zaterdag 29 december 2018 wordt weer de jaarlijkse oliebollen kegelwedstrijd 

verreden. Er wordt deze dag een leuke kegelparcours uitgezet waaraan iedereen 

kan deelnemen…dus ook voor de niet geoefende menner of ruiter/amazone…   

Net als voorgaande jaren starten we om 10 uur met de ruiters/amazones. Degene 

die er geen moeite mee heeft om tussen de menners in te rijden en te starten, is 

de hele dag welkom. 

We starten om half 10 met het verkennen, waarna dus de ruiters/amazones als 

eerste starten.  We verwachten rond een uur of half 4 deze wedstrijd af te ronden. 

Inleg is 5 euro en deze mag aan het barpersoneel betaald worden.  

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, welke op/achter de bar ligt of evt. 

via het secretariaat. (mail secretariaat@psvdeoorsprong.nl)  

De oliebollen en de snert staat deze dag klaar….ook voor de supporters!! 

Let op! de manege is de gehele dag niet beschikbaar voor vrij-rijden. 

 

Beginnerscursus mennen2018/2019 
Inmiddels zijn de 9 cursisten onder leiding van Brechtsje gestart met de mencursus.  

Voorlopig zijn ze nog bijna elke vrijdagavond in de kantine aan het leren en 

oefenen…maar ze hopen eind januari/begin februari te starten met de praktijk 

Wij wensen alle cursisten heel veel succes en plezier. 
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Rabobank Ledensponsoring  
Zoals al in de vorige nieuwsbrief stond aangekondigd,  doet de Oorsprong 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 moet met een speciaal stemnummer en dit is voor de OORSPRONG 

RLS140. 

Stemmen kan alleen via de Rabobank website..  Zonder dit nummer wordt uw 

stem niet verwerkt, maar dit wordt ook duidelijk aangegeven op de website bij 

het stemmen.  

Iedereen die lid is van de Rabobank kan dus stemmen, maar hoeft dus niet persé  

lid te zijn van onze vereniging, dus ook vaders, moeders, broers, zusters, pakes, 

beppes, tantes, ooms, buren etc. kunnen dus stemmen op PSV de Oorsprong!!! 

 

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

bericht hoeveel stemmen de actie onze vereniging heeft opgeleverd.  

 

Hoe werkt het… 
1. Ga naar: www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-zuidwestfriesland/ledensponsoring-breng-

nu-uw-stem-uit/ 

2. Klik op stembiljet en vul de verenigingscode van de Oorsprong in: RLS140 

3. Vul de rest van je gegevens in (je moet wel lid zijn van Rabobank Sneek Zuid-West 

Friesland). 

4. Verstuur! En je hebt via de Rabobank PSV de Oorsprong gesponsord! 

 

ALVAST BEDANKT VOOR UW STEUN! 

 

Sinterklaastip….ehh…ho ho ho …Kerstmantip….. 
Nog iets nodig voor onder de kerstboom…dan hebben wij nog een 

leuke cadeautip…. Een soft shell jasje van de vereniging met het logo 

van de Oorsprong achterop.  

Nog steeds voor de speciale prijs van € 30 euro. Zowel dames (vanaf maat 36) als 

herenmaten. Interesse? Graag contact opnemen met het secretariaat. 

 

Doe-dag zaterdag a.s. 
Zaterdag 15 december hebben wij weer een manege doe-dag. 

Vanaf 10 uur willen wij starten met de klusjes in en om de manege. 

Alle hulp is welkom, dus ook ouders van jeugdleden zijn zeer welkom. 

Voor de innerlijke mens wordt deze dag natuurlijk ook gezorgd.. 

Dus wie helpen wil is van harte welkom, al is het maar voor een uurtje… 

 

 

En tot slot….wensen wij een ieder 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-zuidwestfriesland/ledensponsoring-breng-nu-uw-stem-uit/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-zuidwestfriesland/ledensponsoring-breng-nu-uw-stem-uit/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong winterseizoen 2018-2019 

Dag dag maand Activiteit 
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!! 


