
 
 

 

 

 

 

Manege gesloten wegens stoffering 

Zaterdag 4 juni is de manege en de buitenbak gesloten i.v.m. het opnieuw 

aanbrengen van tapijtsnippers aan de bodem van de bakken. 

Er zal dan met zwaar materiaal gereden worden. 

Daarna hopen wij dat alle rijbanen weer in optimale conditie zijn. 

 

Maandag 6 juni geen rijlessen i.v.m. 2e pinksterdag!! 
 

 

KONAG/JUMBO Tuigmiddag 12 juni 2022 
 

Op zondagmiddag 12 juni 2022 wordt er op het hindernisterrein van Manege De 

Oorsprong eindelijk weer een tuigmiddag georganiseerd.  

Vele rubrieken worden verreden met als laatste tuigrubriek de Prijs der Besten. 

Alhier mogen de eerste en tweede geplaatsten uit alle enkelspanrubrieken 

deelnemen.  

Voor de beste ‘overall’ winnaar is een fraaie bokaal beschikbaar.  

Tevens is er voor de beste nieuweling een extra prijs te winnen. 

 

Ook toeschouwers zijn meer dan welkom op deze vast weer gezellig middag. 

 

 

KONAG JUMBO paardendagen  
Heel enthousiast waren de ideeën om van 9 t/m 12 juni de Konag Jumbo 

paardendagen in en rond onze manege te organiseren. Vele plannen waren er, 

maar helaas is gebleken dat op dit moment het nog niet mogelijk om dit 

evenement financieel haalbaar uit de grond te tillen.  

 

Nieuwsbrief PSV de Oorsprong krijgt een nieuwe look.. 

Binnenkort wordt de vertrouwde look van deze nieuwsbrief gewijzigd. 

Er is namelijk gebleken dat het soms moeilijk is de nieuwsbrief in de bijlage te 

openen. Wij willen natuurlijk dat al onze leden op de hoogte blijven van het reilen 

en zeilen binnen onze vereniging, daarom hopen wij dat dit met deze manier van 

mailen opgelost wordt. 

Suggesties, op- en aanmerkingen etc. blijven ten aller tijde welkom! 

 



 

 

 

Opgave Marathon 9 juli 2022 
 

Eindelijk na 2 jaar mag de marathoncommissie op 9 juli weer de marathon Sint 

Nicolaasga  in en rond de manege de Oorsprong organiseren.  

 

Vanaf 13.00 uur zal er eerst gestart worden met de deelnemers onder het zadel, 

gevolgd door de aanspanningen. Ook dit jaar is er weer een prijs voor het 

schoonste geheel onder het zadel.  

Wil je mee doen geef je dan snel op via het volgende mailadres. 

marathon@psvdeoorsprong.nl 

Vergeet niet je naam, naam paard en rubriek door te geven. 

 

Voor meer informatie, ga naar www.startlijsten.nl of neem contact op met Mirjam 

Altenburg, tel.nr. 0627550140  

De marathoncommissie hoopt weer op een sportieve dag met veel deelname en 

publiek! 

 

 

Vrijwilligers Marathon 2022 gevraagd 
 

De marathoncommissie is ook dringend op zoek naar vrijwilligers die tijdens de 

marathon op 9 juli willen helpen.  

Wie zou hun deze dag willen helpen.  

Opgave en info bij Mirjam Altenburg:  marathon@psvdeoorsprong.nl of op  

06-27550140 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Activiteiten Commissie organiseert op zondag 5 juni een buitenrit voor 

aanspanningen. 

Opgeven is niet nodig! 

Wil je mee? Dan om 13.00 uur aanwezig zijn bij de oude haven in Kuinre.  We 

vertrekken om 13.30 uur voor een gezellige rit door de bossen van Kuinre. 

Iedereen zorgt zelf voor een lunchpakket! 

Voor meer info:   Petrus Lenes, 06-48963544.  
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Activiteitenkalender manege PSV de Oorsprong 2022  

 
Dag dag maand Activiteit 

Zondag 5 juni Buitenrit in de Kuinre 

Zondag 12  juni KONAG JUMBO Tuigmiddag 

Zaterdag 9 juli Marathon Sint Nicolaasga 

Zaterdag  1 Oktober Jubileumshow 85 jarig bestaan PSV de Oorsprong 

Zaterdag 12  November  Friesian Talent Cup 

Zondag 13  November Friesian Talent Cup 

 

 
 

Overzicht lestijden zomerseizoen  
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 

 

18.15 – 20.30 uur rijles  

Woensdag Vrij Vrij 

 

Donderdag Vrij Vrij 

 

vrijdag 16.00-18.15 uur rijles Vrij  

 

Zaterdag/zondag Vrij  vrij  

 

 

 

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

Email Secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.nl  
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