
 
 

 

 

 

 

 

Halsbanden vermist… 
Op verzoek van enkele leden heeft het bestuur de afgelopen maanden twee 

maal een set halsbanden aan de buis van de buiten inspanplek (naast de 

schuifdeur) opgehangen. Helaas is gebleken dat deze banden beide keren 

binnen enkele dagen/weken weer verdwenen zijn. Mocht iemand deze per 

ongeluk hebben mee genomen, dan graag in de manege terughangen. Helaas 

zijn wij hierdoor wel genoodzaakt om geen andere halsbanden op te hangen, 

omdat de kans op verdwijning groot is. Maar mocht iemand hier een “antidiefstal 

idee” voor hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag. 

 

Wie is de Mol??  
Helaas wordt het land achter de manege de laatste tijd geteisterd door een 

groep mollen... Harstikke mooie diertjes, maar voor de komende paardensport 

activiteiten echt funest voor onze grasmat. Daarom zoeken wij iemand die deze 

beestjes te slim af wil zijn. Graag melden bij het bestuur of bij het secretariaat.  

Mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Handige klusser gezocht! 
Het hindernis materiaal in de manege kan wel een opknapbeurt gebruiken!  

Wij zoeken dan ook een timmerman die de springmuur wil opknappen en de 

springbalken een nieuwe lik verf wil geven!  

Wie ons hiermee kan helpen mag zich melden bij Gea Woudstra, 

fam.m.woudstra@hetnet.nl 

 

Basiscursus BHV-ers gezocht (1 dag) 
Bij genoeg deelname willen wij in de manege een basiscursus BHV verzorgen. 

Wat kunt u verwachten tijdens de Basiscursus BHV? 

 

Eerste Hulp  

Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels 

Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, 

botbreuken, ontwrichtingen en wervel-letsels 

Reanimatie en gebruik van de AED 

 

Iedereen die belangstelling heeft voor deze cursus kan zich melden bij het 

secretariaat en uw aanmelding is vooralsnog vrijblijvend. 

Zodra wij genoeg deelname hebben zullen wij de kosten inventariseren en 

eventueel is de vereniging ook bereid om bij te dragen in de kosten, want het 

gaat tenslotte om uw en onze veiligheid. 

Opgave secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.nl 
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TIP!!!!  Kalendercheck 
Ondanks dat er in de zomer geen menlessen meer worden gegeven in de 

manege, is er de komende tijd nog steeds veel activiteit in de manege.  

Let op, hierdoor kan er nog wel eens een binnenbak bezet zijn. 

Raadpleeg daarom altijd de kalender of de bakken vrij zijn.  

Dit voorkomt teleurstellingen. 

 

Contributie 2019 …herinnering!! 
Wie nog niet de contributie van 2019 heeft overgemaakt, graag dit alsnog per 

omgaande overmaken. 

Mochten er vragen of andere opmerking omtrent de factuur zijn, dan hoort onze 

penningmeester dat graag. Julius Rijpkema : juliusrypkema@hotmail.com  

 

AVG formulieren ...herinnering!! 
Tevens heeft ook ieder lid een AVG formulier gekregen waarin u verzocht wordt 

wel of niet toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s/video’s waarop u 

staat. Ook die willen wij graag z.s.m. retour. Deze mag in de brievenbus van de 

manege of bij 1 van de bestuursleden ingeleverd worden. (Zie ook bijlage bij deze 

mail) Wij zijn verplicht dit van al onze leden te ontvangen. 

 

Honden in de manege 
Zaterdag 18 mei is de kantine verhuurt voor een club dag van de 

hondenverenigingen DWVN en onze Stabij.  

Misschien leuk om even een kijkje te nemen bij de manege.  

De binnenbakken zijn gewoon vrij. 

 

 

    ……En tenslotte nieuws van de activiteitencommissie! 
Buitenrit  

 

Oranjewoud 

Voor de ruiters/amazones (paarden en grote pony’s) wordt een buitenrit 

georganiseerd in de bossen van Oranjewoud. 

Datum:                 zondag 12 mei 

Aanvang:            10.30 uur  

Opgave en info:  Petrus Lenes: 06-48963544 

 

Extra Springlessen 

Gerrit Jan Olde Agterhuis zal nog 3 extra springlessen geven op woensdagavond 

15 mei, 5 en 26 juni.  

Kosten:    € 25,00 voor 3 lessen 

Opgave:   fam.m.woudstra@hetnet.nl 

 

Flexchair training 

Met de flexchair leer je meer over je eigen lichaam en je houding te paard. Je 

traint de beweeglijkheid van het bekken en de rug en de stabiliteit van de romp. 

Zo zorg je ervoor dat je optimaal gebruik kunt maken van je zit hulpen                  

tijdens het rijden, het voorkomen van blessures of rugklachten, het kunnen geven 

van kleine hulpen.  

Geïnteresseerd? Bij voldoende animo wordt een deskundige uitgenodigd om de 

flexchair training uit te leggen en te demonstreren. 

Opgave:  s.vanderhorst.1@hetnet.nl
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2019 

Dag dag maand Activiteit 
Donderdagavond 9 Mei Extra menles Ria Hettinga (grote bak) 19.00-21.00 uur 

Zaterdag 12 Mei Buitenrit voor ruiters en amazones 

Woensdagavond 15 Mei Springles (grote bak) 18.30-21.00 uur 

Zaterdag 
18  Mei 

Kantine verhuurt aan hondenfokvereniging 10.00-16.00 
uur 

Donderdagavond 23 Mei Extra menles Ria Hettinga (grote bak) 19.00-21.00 uur 

Woensdagavond 5 juni Springles (grote bak) 18.30-21.00 uur 

Zaterdag 8 Juni Jumbo/Konag Tuigconcours 

Woensdag 12 Juni Stamboekkeuring Sint Nicolaasga 

Donderdagavond 20 juni Extra menles Ria Hettinga (grote bak) 19.00-21.00 uur 

Woensdagavond 26  juni Springles (grote bak) 18.30-21.00 uur 

Donderdagavond 4 Juli Extra menles Ria Hettinga (grote bak) 19.00-21.00 uur 

Zaterdag  13 Juli Marathon Sint Nicolaasga 

Donderdag 22 Augustus Voorkeuring Fokdag Blauwhuis 

Zaterdag 9 November KNHS Sportcompetitie  

Zondag 10 November KNHS Sportcompetitie  

Zondag 17 November KNHS Sportcompetitie 

 
 

 

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 19.00-21.30 uur rijles 

Woensdag Vrij vrij 

Donderdag Vrij vrij 

vrijdag 16.00-16.45 uur 

bixieles 

Jeugdmenles 17.00-18.00 uur 

 

Zaterdag/zondag Vrij * Vrij* 

*mits er geen wedstrijden gepland zijn!/check de activiteitenkalender ten allen tijde! 

Bezoek onze website voor meer informatie : www.psvdeoorsprong.nl  

Email secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl  
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