WINTER IN DE MANEGE
2019-2020
VRAAG ONZE CATALOGUS EN BESTEL
TIJDIG JE GESCHENKEN VOOR ONDER
DE KERSTBOOM ook cadeaubons!

DECEMBER IS DE MAAND OM:
lidgeld en verzekering te betalen of te
hernieuwen
BETALING LIDGELD EN VERZEKERING

Kan contant
bankcontact.

betaald

worden

of

met

Kunnen ook gestort worden op de rekening van
de ruiterclub rodeberg vzw: BE71 7383 2216
1270
op naam van ruiterclub rodeberg
vzw LET OP: vraag uitleg en het correcte
bedrag via mail zo hebben we ook uw correct
mailadres!!!

MAAK JE LID VAN ONZE
RUITERCLUB
lidgeld 2020: € 55 1ste persoon, € 50 2de pers.
€ 45 3de pers
€ 40 4de pers.
en meer
Ouders helpers € 25 = sportassistant
VERZEKERING verplicht € 20 leden € 25
niet leden
+ € 15 voor eigen paard

KERSTVAKANTIE
OP DE MANEGE 2019
Mogelijkheid tot nemen van private rijlessen ook de week voor de
vakantie tijdig afspreken zodat de piste vrij is!
22/12: CLUBJUMPING

23/12/ rijles om 19.30 u ipv dinsdag!
24/12 gesloten vanaf 16 u 25/12: gesloten
26/12: met de bus naar Mechelen vertrek te Poperinge Suffys, dan
Rodeberg, dan rustplaats! Wie gaat mee?
KID's DAG 26 december (idee kerstboom!)
Terugreis vertrek in Mechelen nog te bepalen (2u bus) naargelang
Christof geselecteerd is om deel te nemen of niet. Prijs nog nader
te bepalen! Bus wordt gedeeltelijk gesponsored door de club
.
27/12: KABOUTERDAGJE op de manege 4-8 j
en KID's DAGJE 7-10j niveau nog geen A brevet!
: 9 u tot 16.00 u kost: € 40 pick nick meebrengen!
27/12: DRESSUURTRAINING van Annie en Dieter
tssn 14 u en 18.20 u : per persoon: 10 min inrijden en 20
individuele proef rijden. Kost: € 15 + 1 stempel
tijdig inschrijven: 12 deelnemers mogelijk, zowel jeugd als
volwassenen.
27/12: gewone springlessen gaan door les van 17 u ook om 18.30 u
28/12 en 29/12: gewoon programma
30/12: rijles om 19.30 u ipv dinsdag!
31/12: gesloten om 16 u,

KERSTVAKANTIE
OP DE MANEGE 2020
1 jan : gesloten eigenaars kunnen hun paarden een nieuwjaar
komen wensen: alle paarden verjaren op 1 jan!!! Bar open om 18
u om te nieuwjaren met je paard!!
2 jan: donderdagprogramma
3jan: JEUGDDAGJE op de manege niveau: in bezit van
Bekwaamheidsattest of A-brevet om 9 u tot 16 u pick nick
meebrengen € 40

3 jan:DRESSUURTRAINING van Annie en Dieter
tssn 14 u en 18.20 u : per persoon: 10 min inrijden en 20
individuele proef rijden. Kost: € 15 + 1 stempel
tijdig inschrijven: 12 deelnemers mogelijk, zowel jeugd als
volwassenen.
04 jan en 05 jan: gewoon programma
05 jan: speciale nieuwjaarswandeling met hapjes en drankjes
onderweg!

PRIVATE RIJLESSEN
VOOR
INDIVIDUELEN
OF
GROEPEN

KLEINE

Ook mogelijk in de kerstvakantie!!!
prijzen: lid/niet lid : les van initiator: € 30/€ 35 les van instructeur:
€ 35/€ 40
les van trainer: € 45/€ 50 manegepaard: + 2 stempels dressuur + 4
stempels springen

CADEAUTIP VOOR EEN UNIEKE
GELEGENHEID
EEN PONY OF EEN PAARD OP HALF PENSION
Je wil je ook eens eigenaar voelen, zonder daarvoor een eigen
paard te moeten kopen. Je kan dit voor een maand! bvb van 15jan
tot 15febr.
Opgelet dit kan enkel voor leden van de club met
bekwaamheidsattest of hoger.
Prijs per maand= €170.
Gewone rijles= €7
dressuur met springles: €14
abonnement:
20 uren: € 110 of komt op € 5.50 per uur
Wil je wandelen? Dan betaal jij de helft van de hoefsmid! € 20
per maand

LEREN LONGEREN en
VRIJLOPEN
Op MAANDAG 20 JANUARI om 17,30 u is er een les in
longeren en vrij lopen in de piste. Waarop letten, hoe eraan
beginnen? Demonstratie en mogelijkheid om zelf een paard te
longeren. Deze les is gratis, enkel vooraf inschrijven!! Uiterste
datum: zaterdag 18 januari

3de CLUBJUMPING
veranderd van zaterdag naar zondag!!!!om 13.00u

op zondag 22dec ( iedereen
kerstman!)
TIJDIG INSCHRIJVEN!!!
de lessen in de voormiddag gaan door! de lessen
in de namiddag gaan NIET door!!
zondag 26 januari
en zondag 8 maart
clubdressuur
zondag 16 februari clubjumping
Laatste zondag Paasvakantie 19 april
FINALE CLUBDRESSUUR EN SPRINGEN
NOTEER DE DATA NU REEDS IN JE
AGENDA!!!!!!!

NIEUWJAARSRECEPTIE

zondag 2 februari
We trakteren je op hapjes en een drankje tijdens deze toffe avond, zo
leer je eens de ruiters kennen die ook op een andere dag komen rijden.
Ook de wedstrijdruiters zijn welkom.
Vanaf 12.30 u is er nieuwjaarsreceptie op de manege, waar jij zeker
ook bij kunt zijn. Voor alle leden gratis, niet leden betalen € 15,
familieleden betalen €10 kinderen €5, Er is mogelijkheid tot het
aanschuiven aan een etentje U verzorgd door "tout à fait Sophie"
Voor de kinderen is er een apart menu. Tijdig inschrijven plaatsen
beperkt voor het etentje . INSCHRIJVEN!!!!

Nodig je collega ruiters uit en maak er een gezellige
avond van!

Maandag 9 maart: 19 u
start: GA VOOR GALOP

