CORONA UPDATE MANEGE DE OORSPRONG
Nadat de rijlessen vorige week weer normaal zijn opgestart, zijn deze week de
menlessen gelukkig ook weer gestart.
De oude men indeling blijft hierbij van kracht.
We adviseren de volgende regels in acht te houden
- mondkapje verplicht voor en na het rijden
- duo’s die niet uit hetzelfde huishouden komen, moeten tijdens de lessen een
mondkapje dragen.
- eigen instructie oortje gebruiken
- geen groepsvorming
- geen toeschouwers
- houd je verblijf in de manege zo kort mogelijk!
De volgende basisregels blijven van kracht voor iedereen:


Alleen toegang tot manege 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
Kantine blijft gesloten
Was vaak en goed uw handen.
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
Houd het verblijf in de manege zo kort mogelijk
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al
gevaccineerd bent.

Wintercompetitie/beginnerscursus gaan ook weer van start..
De wintercompetities gaan vanaf volgende week woensdag weer van start.
Raadpleeg de activiteitenkalender ten aller tijde om niet voor een “dichte deur”
komen te staan.
Ook gaan de beginners cursus mennen het praktijk gedeelte oppakken op
vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Zij maken dan gebruik van de grote bak.

Vermijd de piekuren in de manege..
Nu alle lessen weer opgestart zijn, zal de drukte ook weer toenemen in de
manege.
In het belang om de manege open te mogen houden, een vriendelijk verzoek aan
al onze leden, die de manege vrij willen gebruiken; probeer zoveel mogelijk de
piekuren te vermijden.
Piekuren zijn vooral tijdens de onderstaande uren en begin van de middag.

Overzicht lestijden winterseizoen
Dag

Kleine bak

Grote bak

Maandag

18.00-21.00 uur rijles

18.00-21.00 uur rijles

Dinsdag

09.30-10.15 uur rijles
19.45-20.30 uur rijles

18.15 - 19.45 uur rijles
19.45 - 20.45 tandem les

Woensdag

Zie activiteitenkalender i.v.m.
de wintercompetitie en andere
evenementen

Zie activiteitenkalender i.v.m. de
wintercompetitie en andere
evenementen

Donderdag

Vrij

17.30 uur - 22.30 uur menles

vrijdag

16.00-18.15 uur rijles

09.30 - 10.15 uur menles
18.15 - 19.00 uur jeugd menles
20.00 - 22.00 uur beginnerscursus
Zie activiteitenkalender i.v.m. de
wintercompetitie en andere
evenementen

Zaterdag/zondag Zie activiteitenkalender i.v.m.
de wintercompetitie en andere
evenementen

85 Jarig jubileum PSV de Oorsprong!!!!
Dit jaar hopen wij het 85 jarig bestaan van onze vereniging te mogen vieren.
De jubileumavond staat gepland op zaterdag 1 oktober 2022.
Natuurlijk willen wij weer met onze leden een spectaculaire showavond
neerzetten en hiervoor zoeken wij enthousiaste leden/ouders/partners die willen
plaats nemen in de jubileumcommissie.
Dus wie heeft zin om mee te brainstormen over deze avond.
Iedereen die enthousiast is welkom deel te nemen in deze commissie!! Opgave bij
het secretariaat. Email: secretariaat@psvdeoorsprong.nl

Meten is weten…ponymeter komt weer langs
Het is weer tijd voor de pony meter!
Hij komt binnenkort weer in de manege, mits er voldoende animo voor is.
Let op: ga je met je pony naar wedstrijden of ben je van plan daar dit jaar mee te
beginnen: als je pony 8 jaar of jonger is moet hij/zij gemeten worden door de
ponymeter.
Dit geldt ook als je wedstrijden gaat rijden en je pony is ouder dan 8 jaar maar
nog nooit officieel gemeten.
En wanneer je geen wedstrijden rijdt maar gewoon eens wilt weten hoe groot je
pony of paard is ben je ook welkom!
Wanneer
Tijdstip
Waar
Kosten
Meenemen

: Maandag, 14 februari 2022
: 18.45 uur
: Manege
: volgt (hangt af van aantal deelnemers)
: Paspoort van pony/paard !!!!!!

Voor vragen en/of opgave graag contact opnemen met Gea Woudstra
Tel. 06-81715974 of fam.m.woudstra@hetnet.nl

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

Donderdag 24 februari 2022
13.00 uur (onder voorbehoud)
Gratis

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

Activiteitenkalender manege PSV de Oorsprong 2022
Dag
Woensdag
Woensdag
woensdag
Maandag
woensdag
Zaterdagmorgen
Woensdag
Donderdagmiddag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdagmorgen
Zaterdagavond
Zaterdagmiddag
Zaterdagavond
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

dag maand
26
2
9
14

Januari
Februari
Februari
Februari

16 Februari
19 Februari
23
24
2
9

Februari
Februari
Maart
Maart

16 Maart
19 Maart
23
26
26
2
9
12
13
1

Maart
Maart
Maart
April
April
November
November
Oktober

Activiteit
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 19.00
uur
Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur
Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur
Pony meter
Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’
middags al gereserveerd i.v.m. opbouw)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 19.00
uur
Spelletjesmiddag voor de jeugd
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)
Hengstenshow
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 19.00
uur
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur
Prijsuitreiking men en kegel competitie
Praktijkexamen beginners cursus mennen
Prijsuitreiking dressuurcompetitie
Frisian Talent Cup
Frisian Talent Cup
Jubileumshow 85 jarig bestaan PSV de Oorsprong

Bezoek ook voor meer informatie onze website: www.psvdeoorsprong.nl
Email Secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.nl

Uiteraard geldt voor alle activiteiten dat ze
alleen doorgaan als deze volgens de dan
geldende corona maatregelen ook mogelijk
zijn!

