CORONA UPDATE MANEGE DE OORSPRONG
Zoals wellicht bekend blijft de avondlockdown nog steeds van kracht.
Nogmaals de regels in het kort op een rij.
Tussen 5.00 uur en 17.00 uur is het volgende toegestaan:
- lessen
- wedstrijden
- kantinebezoek
- privé lessen
Tussen 17.00 uur en 05.00 uur is toegestaan
- vrij rijden
Basisregels voor iedereen


Alleen toegang tot manege en kantine met geldig CTB
CTB is een vaccinatiebewijs; of een herstelbewijs; of een negatieve
testuitslag via testen voor toegang.

Leden moeten 1 van deze 3 mogelijkheden kunnen tonen via de Corona Check







Mondkapje verplicht in de manege
Geen toeschouwers toegestaan tijdens trainingen, lessen en wedstrijden
In kantine vaste zitplaats
Was vaak en goed uw handen.
Vanaf 18 jaar, houd 1,5 meter afstand.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al
gevaccineerd bent.

Zolang de avondlockdown van kracht blijft, proberen de commissies de
wintercompetitie op de zaterdagen voort te zetten, dit betekend dat de manege
ook in januari vaak op zaterdag hiervoor bezet is.
Ook zijn de rijlessen tijdelijk naar de middag verschoven ( tot 17 uur).
Check daarom altijd de lesindeling en de activiteiten kalender voor
beschikbaarheid.

Oliebollen kegelwedstrijd
Op donderdag 30 december 2021 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 9.30 uur met de ruiters/amazones. De
ruiter/ amazone die er geen moeite mee heeft om tussen de menners in te rijden
en te starten, is de gehele dag welkom.
Om 9.00 uur wordt er gestart met het verkennen, waarna dus de ruiters/amazones
als eerste mogen starten. Rond een uur of half 4 hopen wij deze wedstrijd af te
ronden.
Kantine is vanaf 17.00 uur weer gesloten!
Let op! de manege is de gehele dag niet beschikbaar voor vrij-rijden.
Inleg is 5 euro en mag aan het barpersoneel betaald worden.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, welke in de kantine ligt of evt. via
het secretariaat. (mail secretariaat@psvdeoorsprong.nl)

Oliebollen bakkers gevraagd.
Jarenlang werden de oliebollen tijdens de oliebollen kegelwedstrijd gebakken
door ons erelid Cees Breimer. Cees geeft deze traditie dit jaar graag uit handen.
Wie wil deze klus op zich nemen op 29 december of 30 december?
Voor de ingrediënten worden natuurlijk gezorgd.
Er kan eventueel in de manege gebakken worden.
Aanmelden of meer info? Mail secretariaat@psvdeoorsprong.nl)

Kerstwandeling Sint Nicolaasga
Op 2e kerstdag is er s’ middags weer een kerstwandeling in en om Sint
Nicolaasga. Net als voorgaande jaren mogen zij dan gebruik van onze manege
maken. Tijdens deze wandeling is het mogelijk om in de grote bak een ritje met de
aanwezige arrensleeën te maken.
Voor degene die deze dag toch gebruik wil maken van de manege, let op er is
veel drukte in en om de manege. (s’ morgens zijn beide bakken beschikbaar, in
de middag alleen de kleine bak)

Klusjes dag 31-12-2021
Vrijdag 31 december wordt de verlichting in de grote bak met behulp van een
hoogwerker vervangen.
Let op! Grote bak = gehele dag niet beschikbaar!

Manege bezet komende zaterdag en zondagmorgen
Komende zaterdag 18 december 2021 is er s’ morgens de dressuur competitie en
s’ middags de kegel competitie.
Zondagmorgen is de manege nogmaals gereserveerd voor de dressuur
competitie.
Let op! de manege is dus zaterdag de gehele dag en zondagmorgen niet
beschikbaar voor vrij-rijden.

Spelletjesmiddag.
In de kerstvakantie wordt voor de jeugdleden een leuke middag
georganiseerd! Op je pony of paard lekker bezig met spelletjes, zoals
pony/paarden voetbal, Annemaria Koekoek enz. Dus kom gezellig meedoen
allemaal!
Wanneer:
Hoe laat:
Kosten:

Woensdag 5 januari 2022
13.00 uur (onder voorbehoud)
Gratis

Je kunt je opgeven door een mailtje naar fam.m.woudstra@hetnet.nl of een
appje: 06-81715974.

Rijlessen gaan gewoon door in de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie gaan de rijlessen gewoon door.
Mocht je toch verhinderd zijn, geef dit dan z.s.m. via de app door.

Menlessen
Momenteel wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om de menlessen
overdag c.q. in het weekend te laten plaatsvinden.
Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dat worden gecommuniceerd.

Overzicht lestijden winterseizoen
Dag

Kleine bak

Grote bak

Maandag
Dinsdag

16.15 - 17.00 rijles
09.30 - 10.15 rijles
15.30 - 17.00 rijles

Vrij
Vrij

Woensdag

15.30 - 17.00 rijles

Vrij

Donderdag

Vrij

Vrij

vrijdag
14.45 -17.00 uur
Zaterdag/zondag Zie activiteitenkalender i.v.m.
de wintercompetitie

Zie activiteitenkalender i.v.m. de
wintercompetitie

Activiteitenkalender manege PSV de Oorsprong 2021-2022
Dag
dag maand
Zaterdagmorgen
18 December
Zaterdagmiddag
18 December
Zondagmorgen
19 December
Donderdag
30 December
Zaterdag
8 Januari
Zaterdagmorgen
22 Januari
Zaterdagmiddag
22 Januari
Zaterdagmiddag
29 Januari
Woensdag
2 Februari
woensdag
9 Februari
woensdag
16 Februari
Woensdag
19 Februari
Zaterdagmorgen
23 Februari

Activiteit
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur
Kegelbaan competitie vanaf 13.30 uur
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 9.00 uur
Oliebollen kegelwedstrijd (
beide bakken de gehele dag bezet)
Groep A mencompetitie vanaf 13.30 uur
(beide bakken tot 17.00 uur gereserveerd)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur
Groep B mencompetitie vanaf 13.30 uur
(beide bakken tot 17.00 uur gereserveerd)
Kegelbaan competitie vanaf 12.30 uur
(beide bakken tot 17.00 uur gereserveerd)
Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur
Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur
Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’
middags al gereserveerd i.v.m. opbouw)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00
uur
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur

Tip!! Check de activiteitenkalender ten allen tijde!
Er kunnen ook nog andere activiteiten in de manege zijn, waardoor
vrij rijden niet altijd mogelijk is.
Bezoek ook voor meer informatie onze website: www.psvdeoorsprong.nl
Email secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl

Het bestuur wenst iedereen

