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Bestuursmededelingen 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VEM 
heeft Doortje Kloppers na 2 jaar haar bestuursfunctie 
neergelegd. De vrijgekomen plaats in het bestuur wordt 
nu door Trudy Vosters ingevuld. Trudy gaat de 
communicatie en coördinatie verzorgen tussen het 
bestuur, de activiteitencommissie en de manegelessen. 

Doortje namens deze weg bedankt voor jouw 
enthousiasme en inzet als bestuurslid van de VEM en je 
bijdrage aan de Chambrière.

In april beginnen de KNHS outdoor dressuur- en spring-
wedstrijden voor paarden en pony’s op de terreinen van 
Hippo d’Or Eindhovense manege. Kijk op de website en 
de infoborden voor de data. Zonder vrijwilligers lukt het 
niet om deze wedstrijden te organiseren.

Bij deze een oproep om je te melden als vrijwilliger voor 
één van de functies tijdens de wedstrijden.

Ad Kuipers 
voorzitter VEM



Agenda
  
  

23-25 apr 2010  KNHS Dressuur paarden  
 
30 apr 2010  Oranjerit  

7-9 mei 2010  KNHS Springen paarden  
 
13 mei 2010  Ochtendglorenrit (Hemelvaart)  

13-16 mei 2010 Concours Hippique Eindhoven

23/24 mei 2010 Pinksterrit 

26 mei 2010 Demonstratie Bereden
  Politie

30 mei 2010  FNRS Dressuur (B-proeven)  

12-13 jun 2010  KNHS Dressuur/Springen 
  pony’s  
 
26-27 jun 2010  BBQ/Wok en Oriëntatierit  

2-4 juli 2010 KNHS Dressuur paarden

1 aug 2010 KNHS Kür op muziek

27-29 aug 2010 KNHS Springen paarden

4-5 sep 2010 Ruiterweekend jeugd

10-12 sep 2010 KNHS Springen pony’s

alle data zijn onder voorbehoud

Inleveren kopij 
volgende Chambrière
De kopij kan worden ingeleverd in de rode 
bus in de foyer, op cd rom of per mail naar 
redactie@eindhovensemanege.nl
Je ontvangt van ons een 
bevestiging als we je e-mail 
hebben ontvangen.

Startbewijzen
Via VEM is het mogelijk startbewijzen te 
krijgen voor KNHS-wedstrijden. 
Informatie verkrijgbaar via het bestuur.
www.shee.nl

Zandhappers

07-01 Femke Hobbelman
08-01 Lydia van Oostenbrugge
14-01 Ronin v.d. Hoof en Zazie v.d. Hurk
26-01 Nienke Uimann
03-02 Annelot Vinken
10-02 Timon van Leiden
13-02 Nikki Koopman
15-02 Julia van het Hoff
23-02 Laura v.d. Velden
26-02 Julot Bieking
04-03 Audrey Gruszka en Bo Merkelbach
13-03 Robin Key



De Filmsterrenclub
Misschien wel de oudste club van onze manage is de filmsterrenclub. Deze dames hebben 
38 jaar geleden bedacht om onder de bezielende leiding van Kees van de Pol iedere 
donderdagochtend uit rijden te gaan. Kees was streng tegen de jonge meiden, geen 
geklets, in behoorlijk tenue en netjes rijden was zijn motto. 

Inmiddels zijn we 38 jaar verder, de jonge meiden zijn iets ouder geworden, de kleding is 
een bijkomstigheid geworden en Ali heeft de taak van Kees met veel liefde overgenomen. 
De oudere meiden die niet meer kunnen of willen rijden wachten trouw iedere 
donderdagochtend op de terugkomst van degenen die wel met Ali buiten zijn wezen 
stappen of draven want gegaloppeerd wordt er al jaren niet meer  door de dames, dat 
was in de tijd van Kees wel anders toen was de galop een vast onderdeel van het 
wekelijkse ritueel.

In de foyer volgt het welbekende koffieleuten en ik heb ervaren dat de dames zelfs na 38 
jaar nog immer niet zijn uitgepraat. Inmiddels hebben wat jongere dames zich bij de club 
gevoegd  en als je even stilstaat bij hetgeen je ziet in de foyer op deze donderdagochten-
den dan is dat toch wel uniek. Wat ooit is voortgekomen uit de passie voor paarden is na 
38 jaar uitgegroeid tot een vriendschap van formaat.

Een aantal van de ‘filmsterren’ met Ali op pad.



Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



Slipjacht
Op 6 maart was het dan zover, eindelijk zat het weer mee en kon de slipjacht doorgaan! 
In deze Chambrière een kleine foto-impressie, verderop zie je nog een aantal foto’s. De 
foto’s zijn gemaakt door Monique van Uden.



Itan met pensioen

Na 11 en een half  jaar op de manege te hebben gestaan
vond ik het tijd om Itan met pensioen te laten gaan.
Vele jaren hebben we met ontzettend veel plezier hier op
De Eindhovense Manege doorgebracht, vrienden gemaakt en
bijzonder fi jne ritten gehad.

Ook in de lessen hebben we het super naar onze zin gehad en wil
ik iedereen bedanken die zo met ons heeft meegeleefd en altijd belangstelling
heeft getoond naar de gezondheid van mijn lieve viervoeter, dit was en is 
hartverwarmend!

Het is in ieder geval een hele mooie periode uit mijn leven en dat van
Itan geweest en we gaan nu een volgend hoofdstuk beginnen.

Op 3 april vertrekt Itan naar Borkel en Schaft waar hij heel goed
opgevangen gaat worden en hij niks te kort zal komen.
Hij wordt niet verkocht, maar mag lekker nog wat jaartjes
op de wei genieten en spelen en wie weet gaan we af en toe nog eens rijden.



Er zijn een aantal redenen waarom Itan naar de wei gaat, in het algemeen
genomen is het voor zijn gezondheid, botten en luchtwegen het beste.
Paardje blij, ik blij en op deze manier kan hij nog heel oud worden.
Ik ga jullie zeker op de hoogte houden hoe het met Itan gaat
en sommigen van jullie zie ik op de vrijdagavond, want ik blijf hier wel
rijden, ik kan mijn vrienden en de paarden niet missen.

Dus tot ziens en nogmaals iedereen hartelijk dank , natuurlijk de leiding
voorheen Ali en Trudy, Bert en Judith en nu Eefje en Peter en het voltallige
personeel van de manege, bedankt voor jullie goede zorgen en betrokkenheid!

Tot ziens en de groeten van Itan en Monique.



Interview met Mo Zaazouz
Wil je je even voorstellen?
Hoi, ik ben Mo Zaazouz, ben 22 jaar en ik ben geboren in het Friese stadje Leeuwarden. 
Na 12 jaar in Leeuwarden gewoond te hebben, heb ik op mijn 12de samen met mijn 
familie besloten om te verhuizen naar Eindhoven. Ik heb 7 jaar topturnen beoefend en 3 
jaar martial arts gedaan. En eenmaal in Eindhoven ben ik me gaan interesseren voor de 
paardensport. 
 
Hoelang ben je al met paarden bezig en ben je van thuis uit opgegroeid met 
paarden?
Ik rijd nu al 8 jaar paard en ben van huis uit opgegroeid met paarden, dit maakt deel uit 
van onze familie.
 
Hoe ben je hier op de manege terecht gekomen?
Ik kende de manege nog van vroeger, van toen ik hier lessen volgde. Sindsdien ben ik er 
niet weg te slaan. Op dit moment loop ik hier stage.

Hoeveel dagen per week loop je hier stage?
Ik loop hier 3 dagen per week stage.
 
Op welke dagen ben je hier te vinden?
Ik ben hier te vinden op maandag, woensdag en zaterdag.

Is het wat je verwacht had of is het zwaarder?
In het begin was het voor mij wel heel zwaar, maar na een tijdje ben ik er gewend aan 
geraakt.
 
Wat doe je hier zoal op de manege?
Ik voer alle algemene werkzaamheden uit op stal. Zoals de stallen uitmesten/opstrooien, 
de paarden voeren, de paarden verzorgen, de paarden opzadelen en zelf krijg ik ook nog 
les.

Heb je al eens ergens anders stage gelopen?
Nee 

Welke opleiding doe je op dit moment?
Op dit moment volg ik de opleiding paard en verzorging dit als opstap naar Horse en 
Leisure.
 
Wat voor vakken vakgebieden krijg je op de opleiding?
Mijn vakken bestaan uit: omgang en gedrag, paard en voer, ziekteleer, hoefsmid, men-
nen, rijden, longeren, leerbewerking, toiletteren en nog veel meer.
 
Welke vak vind je het leukst en welke is het nuttigst?
De leukste vakken vind ik het rijden en het mennen. Het nuttigst lijkt mij ziekteleer.



Welke vak vind je het minst leuk en waarom?
Dat zal toch het vak De Nederlandse taal zijn, omdat ik daar het minst aan heb.
 
Hoeveel jaar duurt de opleiding?
De opleiding waar ik nu op zit duurt voor mij een jaar en de Horse en Leisure zal 3 jaar 
duren.
 
Zitten er meer jongens of meisjes op de opleiding of is het fifty-fifty?
Het verschilt niet veel maar er zitten toch meer meisjes op de opleiding.
 

Wat leer je zoal op de 
opleiding?
Dit is best wel uitgebreid enkele 
voorbeelden zijn onder andere 
over hoe je met paarden omgaat, 
verzorgt, rijdt, harnachement, 
ziektes, verschillende takken van 
de paardensport, het paarden-   
lichaam.

Heb je een eigen paard?
Ja, ik heb een 9 jarige merrie en 
zij heet Izaan.
 

Is dat voor de opleiding 
nodig?
Nee, want het is alleen verplicht 
voor de sport klassen. 
Wij gebruiken de schoolpaarden.
 

Wat is je grootste wens op hetgebied van paardensport?
Aan grote internationale wedstrijden mee kunnen doen.
 
Welke manegepaard vind je het leukst en waarom?
Sanneke, omdat ik haar een heel apart paardje vind en ik kan vaak om haar lachen tij-
dens het opzadelen. Ze rent dan vaak haar stand uit.

Wil je zelf nog iets zeggen tegen onze lezers?
Graag wil ik gebruik maken van de gelegenheid om alle medewerkers van de Eindhoven-
se manege te bedanken voor de mogelijkheid dat ik daar stage kan lopen.

Mo, bedankt voor je tijd!



deButsmutsjes
Pas de deux op muziek
Hallo allemaal, Wij, Britt en Pleun, hebben op 7 februari meegedaan aan de pas de deux 
wedstrijd op muziek. Britt zat op Loes en Pleun zat op Blondy. We waren best wel 
zenuwachtig, maar toen we de bak inreden, waren alle zenuwen verdwenen! Het ging 
heel erg goed. We waren verkleed als vlinders. Het was de eerste keer dat we meededen 
aan de pas de deux. Bij de prijsuitreiking bleek dat we het zo goed hadden gedaan, dat 
we eerste waren geworden! We vonden het heel erg leuk om mee te doen en we doen 
allebei de volgende keer zeker weer mee! Groetjes Britt Legeland en Pleun Cornelis.

Verrassingswedstrijd
Hoi iedereen, Op zondag 17 januari 2010 was de verrassingswedstrijd met als thema 
Mexicaans. Zoals altijd hadden veel mensen zich opgegeven. Het was dan ook een heel 
gezellige dag! Het parcours was erg leuk, met o.a. een sprongetje, slalommen en grote 
poppen met Mexicaanse hoeden en kleren (die niet alle paarden even leuk vonden!). 
Ruby en ik hebben het niet al te best gedaan! We zijn op de laatste plaats geëindigd! Hij 
vond de slingers niet zo leuk, en de poppen waren héél eng! Ik hoop dat er op 18 april 
weer veel mensen meedoen met de behendigheidswedstrijd. Dan wordt het vast net zo 
gezellig! Groetjes Vera de Goede



deButsmutsjes
Het capje
Het capje is weer terug! De bedoeling is dat een jeugdlid iets over zichzelf 
en de manege vertelt en vervolgens het capje weer doorgeeft aan iemand 
anders. Deze keer Audrey Gruszka.

Hoi, ik ben Audrey Gruszka , ik rijd nu al 2 jaar. Mijn lievelingspony is Herby 
en daar rijd ik ook vaak op. Ik rijd 2 keer in de week. Op woensdag krijg ik les van Trudy 
en op donderdag krijg ik les van Janneke. Ik blijf altijd langer op de manege om met mijn 
vriendinnen te spelen. Ik vind wedstrijden ook heel leuk. En heb al 3 keer een goede prijs 
gewonnen. Ik vind het ruiterweekend heel leuk. Ik ben er ook al 2 keer geweest. Ze 
hebben hele leuke activiteiten, zoals de FNRS-dressuurproefjes en de Sinterklaas- en 
verrassingswedstrijden. Ik vind in de zomer de springwedstrijden heel leuk. Ik zou zelf 
ook heel graag willen springen later. Ik geef het capje door aan Julie van Doorne!



Ster van de stal: Balou

De Ster van de stal van volgende keer is: Pim. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc. 
over Pim weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Mag ik me even voorstellen; mijn naam is Balou en ik ben 
een bonte merrie van 8 jaar ‘jong’ (april 2010). 
 
Op 20 augustus 2009 ben ik op de manege gekomen. Dat 
was de heetste dag van 2009. Ik had ruim 5 jaar op een wei 
gestaan, lekker rustig in het buitengebied van Veldhoven, 
om vervolgens op een dag getransporteerd te worden naar 
een manege, nota bene langs een drukke snelweg. Maar het moet me van het hart dat ik 
mijn draai wel gevonden heb. Het is hier goed van eten en drinken en ik krijg plenty 
aandacht. Mijn bazinnetje is erg blij met me. Ze kan geen dag zonder me. Als ze niet 
rijdt, komt ze me altijd even 
knuffelen en gedag zeggen. 
Ik zie haar graag komen, 
vooral met een boterham, 
wortel of appel.

Ik heb trouwens wel 
behoorlijk pech gehad, 
want in de periode febru-
ari/maart heb ik enkele 
weken gedwongen rust 
moeten houden, omdat ik 
te kampen had met hoef-
bevangenheid. Maar de 
zorg en aandacht die ik 
heb gekregen, was fantas-
tisch. Ja en nu ben ik door 
de dierenarts weer beter 
verklaard en mag ik weer 
gaan opbouwen met rijden. 
Nou, ik doe het rustig 
aan en als er iemand op 
mijn rug zit die ik nog niet ken, probeer ik eerst uit hoe ik zo min mogelijk hoef te doen. 
Waarschijnlijk hebben ze dat snel door en moet ik binnenkort weer echt aan de bak. Het 
is trouwens wel goed als het binnenkort weer prima weer is, zodat er meer buiten gere-
den gaat worden. Met buiten rijden heb ik nog weinig ervaring. Die keren dat ik buiten 
gereden heb met een les of met Maserati en Palenque, op een frisse zondagochtend, was 
het wel heeeeel erg spannend. Oefening baart kunst, dus maar veel naar buiten. Ik heb 
een groot pluspunt: ik ben heel leergierig, dus daar zal het niet aan liggen.

Het was leuk dat ik een keer ‘Ster van de stal’ mocht zijn. Tot slot: kom gerust een 
keertje bij me aan, ook al gaan de oren af en toe plat in de nek: ik ben braaf en lief.



Voor de beste kwaliteit!
naar keurslagerij
ALBERT VOS

Maar ook voor koude en/of warme
buffetten bent u bij ons

op het juiste adres.

ALBERT VOS, keurslager
Blokvenlaan 2

5581 GN Waalre
tel. 040 - 22 12 571

email: info@vos.keurslager.nl

Al 100 jaar een traditie voor
jong en oud en natuurlijk voor ruiters.

Ook voor feesten en partijen.

Leenderweg 1 - Aalst
Telefoon: 040 - 2212892

hut-pils@hetnet.nl

Groetjes, het Hut-team

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend Elektronisch Installateur



Ruitersport
Carin Kees
Willaertplein 10
5654 LN EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 19.00 uur
Di t/m do 12.00 - 19.00 uur
Vrijdag 12.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Handelsonderneming Ingrid van Berlo
Alles voor Paard & pony

Laan ten Boomen 4
5715 AB Lierop
Tel. 0492-335353

Ook rijlaarzen, ruiterjassen, caps, etc. en kado-artikelen

Fouragehandel Verhoeven b.v.
Fourage en Transport
voor al uw stro en hooi

De Branten 8 Telefoon 0495 - 591244
6027 NL Soerendonk Telefax 0495 - 594097



Impressie Slipjacht



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Paardenpraatje

“Ik begin die ruiters toch steeds meer te begrijpen, best gezellig hier, HIK HIK!!”



Vrijwilligers  Buitenseizoen
Niets is meer ontspannend dan met je paard of pony heerlijk buiten te rijden. Al hoewel  
sommige amazones en springruiters daar de komende tijd wel anders over denken, want 
het buitenseizoen is weer begonnen. Wanneer wij manegeruiters lekker buitenritten ma-
ken, zijn de buitenwedstrijden van de KNHS, welke georganiseerd worden door de SHEE 
ook weer begonnen. En ook dit jaar kunnen zij alle hulp gebruiken. Informatie over deze 
wedstrijden, de planning enz. wordt via de website : www.eindhovensemanege.nl, de 
Chambrière en de informatiezuil in de foyer van de manege bekend gemaakt en eventu-
ele aanmelding van vrijwilligers voor hulp bij de wedstrijden kun je altijd doorgeven aan 
het barpersoneel of aan Eefje. 

Wanneer hebben we jouw hulp nodig?
23-25 april: KNHS Dressuur paarden
7-9 mei: KNHS Springen paarden
12-13 juni: KNHS Dressuur/Springen pony’s
2-4 juli: KNHS Dressuur paarden
1 augustus: KNHS Kür op muziek
27-29 augustus: KNHS Springen paarden
10-12 september: KNHS Springen pony’s

Voor de dressuurwedstrijden zoeken we:

Schrijvers die naast een jurylid in de auto of in het juryhok de punten en het bijbeho-
rende commentaar die het jurylid geeft, noteert.

Cateringpersoneel die o.a. de juryleden en de overige vrijwilligers van een hapje en een 
drankje voorzien.

Het Secretariaat
Voor het secretariaat zoeken we vrijwilligers die enigszins affiniteit hebben met compu-
ters, stressbestendig zijn en natuurlijk van gezelligheid en een babbeltje houden (je zit 
per slot van rekening wel met z’n drieën op een paar vierkante meter). Het computerpro-
gramma is niet zo moeilijk, maar het is uiteraard belangrijk dat je weet wat je moet doen 
en waar je iets kunt vinden. Wanneer je je aanmeldt, krijg je hierover nog instructie.

Een korte taakomschrijving van het secretariaat:
- invoeren en controleren startcoupons
- kaswerkzaamheden, zoals betalingen controleren en ontvangen
- optellen en controleren van de puntentelling op startcoupons (bij dressuurwedstrijden)
- startlijsten en uitslagen genereren (excel)
- prijzen maken
- ontvangen en doorverwijzen overige vrijwilligers

Mocht je nog vragen hebben over de werkzaamheden op het secretariaat, spreek dan één 
van de volgende personen aan: Monique Winkel, Yvon Kuipers of Melanie Manger.



Voor de springwedstrijden zoeken we:

• Cateringpersoneel
• Mensen die helpen met het opbouwen van het parcours.
• Mensen die in de bak helpen met o.a. balken opleggen.
• Parkeerwachters
• Mensen voor het secretariaat

Al je je opgeeft als vrijwilliger moet je dan alle weekenden beschikbaar zijn?
Nee, absoluut niet. We hebben de dagen ingedeeld in tijdblokken en je kunt zelf aange-
ven op welke data je kan en wilt helpen en welk dagdeel je vervolgens kan. Denk alsje-
blieft niet dat bijvoorbeeld maar 1x een middag helpen geen zin heeft. De organisatie van 
dit soort evenementen vergt veel, heel veel vrijwilligers om het tot een succes te maken. 
En als je je opgeeft als vrijwilliger noteer dan alsjeblieft snel de datum in je agenda dat 
je komt helpen. Wij maken namelijk een planning voor iedereen en als je onverhoopt 
vergeet te komen, is dat erg jammer, omdat we dan echt op jouw hulp rekenen die dag.

De tijden variëren per onderdeel en rubriek. Bij benadering kun je uitgaan van dagdelen 
van 09.00 – 12.00 uur (secretariaat begint over het algemeen een uur eerder), 
12.00 – 16.00 uur en 16.00 uur tot einde van het concours. Voor de exacte tijden 
verwijzen we je graag naar Eefje. Zij heeft per concours de tijden tot haar beschikking.

Ook dit jaar hopen we op veel vrijwilligers. 
LET WEL! Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet goed bestaan.

Barbewok en Orientatierit
Ik denk dat vele onder ons het midzomernachtfeest nog wel kunnen herinneren van vorig 
jaar. Hoewel sommige naar zeggen misschien een klein stukje van die avond missen, was 
het een groot succes en zeer zeker voor herhaling vatbaar. Deze personen zullen dan ook 
zeer tevreden zijn wanneer ze nu horen dat op zaterdagavond 26 juni dit jaar er weer 
een BBQ / WOK gehouden wordt . 

Iedereen is van harte uitgenodigd om gezellig mee te feesten en te eten. En het blijft 
genieten, want zondag 27 juni kun je ook weer meedoen aan de super gezellige en leuke 
oriëntatierit. Dus onthoud deze data en geef je t.z.t. snel op, want het wordt weer een 
zeer geslaagde avond en wedstrijd.
Tot dan, groet, Bianca.

Evenementen
Het 62ste CHIO Rotterdam van 16 - 20 juni 2010.
Waarschijnlijk heeft u de prachtige sportieve momenten van het afgelopen CHIO, zoals 
het internationale debuut van de zwarte hengst Totilas en de spanning tijdens de landen-
wedstrijd nog fris in het geheugen. Inmiddels is het CHIO Rotterdam door de 
internationale dressuurruiters gekozen als beste outdoor dressuur evenement van het 
afgelopen seizoen.



  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378
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www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Wist je dat...?
...Itan na 20 jaar veel rijplezier in april met Pensioen is gegaan? 
...Monique, zijn baasje, nog enkele jaren moet wachten?
...Beethoven graag met Itan met pensioen wil?
...hij waarschijnlijk dan naar Friesland gaat?

...Jip en Cristal echte goede gesprekken voeren? (je weet wel, meiden onder elkaar!)



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 januari 2010
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het 
betreffende kwartaal. Een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, mag binnen het 
lopende kwartaal worden ingehaald. De planning laat het helaas niet toe om buiten het 
lopende kwartaal een les in te halen. Zorg er dus voor dat je tijdig je les inhaalt (bij voor-
keur in dezelfde week!) 

Indien u kiest voor contante betaling of betaling via de bank, graag betalen voor de 2e 
les van het nieuwe kwartaal. Betaling via de bank overboeken naar Rabobanknr. 
14.37.71.264 t.n.v. Hippo d’Or Eindhovense Manege. 

Verenigingstarieven 2010
Jeugdleden (t/m 18 jaar) 14,50 (€ 12,50 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 32,50 (€ 30,00 bij automatische incasso)
Donateurs                                   25,00 (of meer)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,25 *
KNHS basisafdracht 14,50 *
KNHS abonnement Paard & Sport 29,00 *

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

Betaling contributies: ING 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Alle tarieven in euro’s

Junioren
kwartaalkaart bank/contant 170,00
kwartaalkaart aut. incasso 165,50
Losse les  17,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 199,00
kwartaalkaart aut. incasso 194,00
Losse les  20,50

 

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard 50,00
Privéles manegepaard half uur      30,00
Privéles eigen paard/pony 40,00
Privéles gezamenlijk (2 pers.) 60,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 25,00
10-rittenkaart 225,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 310,00
Pony per maand - boxje 262,00





Afval wordt door de meeste mensen als 0n-

gewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. 

Wij denken daar heel anders over. Want in 

het afval van vandaag groeit de kiem voor

de producten van morgen.

Wij maken er zelfs graag iets moois van.

Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een ge-

degen kennis van grondstoffen en materialen.

Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg

mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van

het ontwerp- en productieproces. Wij noemen

dat een tweede huid die wij rondom het

bedrijfsproces leggen. Op deze manier ont-

staat er zo min mogelijk afval. Maar het afval 

dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd.

Want daar begint het tweede leven.

Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtige

metalen en kunststoffen om

te zetten. En Maltha door er

schitterend glaswerk van te

maken. En het allerlaatste

afval dat dan nog overblijft?

Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt

om er energie voor honderdduizenden huis-

houdens mee op te wekken. Steeds meer

mensen ontdekken dan ook het credo van

de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.

Wij maken er liever iets moois van.


