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Bestuursmededelingen
De eerste springwedstrijden voor paarden en pony’s zijn
alweer georganiseerd door de VEM.
Met behulp van enkele trouwe vrijwilligers is alles weer
soepel verlopen. Er komen nog 5 wedstrijden tot half
september dit jaar, geef je op als vrijwilliger en maak
paardensport van heel dichtbij mee.
Verderop in deze Chambrière zie je wat foto’s van enkele
van de vrijwilligers die er vaak bij zijn om te helpen.
Op 25 juni hebben we ook weer de jaarlijkse barbecue.
Vooraf is er een uniek internationaal jachthoornblazersconcert wat voor VEM leden met introducés gratis is bij te
wonen, let op de folders en posters op de manege.
Ad Kuipers
voorzitter VEM

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.

Agenda
Zandhappers
12-05
09-05
09-05
09-05
07-05
03-05
04-04
02-04

Mo Zaazouz
Femke Willems
Roos v.d. Berg
Sarah Snoeck
Annabell Smits
Mieke Vriens
Ellen van Moort
Elsa Heesemans

25 juni 2011

Bbq en midzomeravond
feest

26 juni 2011

Oriëntatierit

2/3 juli 2011

KNHS springen paarden

9/10 juli 2011

KNHS springen paarden

17-21 juli 2011 Ponykamp (vanaf 7 jr.)
30/31 juli 2011 KNHS Kür op muziek
20/21 aug 2011 Ruiterweekend jeugd
26-28 aug 2011 KNHS springen pony’s
9-11 sep 2011

KNHS springen paarden

elke woensdag in het zomerseizoen
oefenspringen en Zomer Spring Event vanaf
19.00
alle data zijn onder voorbehoud

Startbewijzen

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

Eefje
Lieve allemaal,
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik ga jullie verlaten...
Nu klinkt dat schokkender dan het eigenlijk is, want natuurlijk ga ik niet helemaal weg!
Vivaldi blijft gewoon op de manege staan dus ik zal er nog elke dag te vinden zijn, alleen
dan wel wat minder uurtjes per dag!
Ik heb namelijk een andere baan. Per 1 juni ben ik niet langer bedrijfsleidster van de
manege, maar ga ik werken bij de Rabobank. Iets heel anders dus! Vele van jullie zullen
zich afvragen waarom ik die keuze heb gemaakt en dat is een begrijpelijke vraag, want ik
heb het altijd super goed naar mijn zin gehad op de manege. Dat is nog steeds zo, laten
we dat voorop stellen!! Maar het is nu eenmaal een veeleisende baan waar veel uurtjes
werk in gaan zitten en ik heb gekozen om voor wat meer rust te gaan. Ook wil ik
natuurlijk graag mijn opleiding aan de HAS optimaal benutten, en daar krijg ik bij de
Rabobank alle kans voor.
Een dubbel gevoel is het wel. De laatste 2,5 jaar heb ik enorm veel meegemaakt op de
manege, samen met alle mensen die ik daar heb leren kennen. Laat staan met “onze”
paarden, die allemaal hun eigen grappen en streken hebben, dat maakt ze ook stuk voor
stuk bijzonder. Het valt niet mee om dat deels los te gaan laten! Ik ga alles en iedereen
zeker missen. We hebben een super leuk team om mee te werken, zowel tijdens werkuren als daarbuiten hebben we leuke dingen beleefd.
Het gevoel dat ik alles en iedereen in de steek ga laten geeft het me ook wel een
beetje... Des te blijer ben ik met de reacties die ik tot nu toe heb gekregen, die allemaal
positief waren omdat iedereen het wel begrijpt. Heel erg bedankt daarvoor! Dat doet me
goed.
Ik ben heel blij met de 2,5 jaar die ik hier heb mogen werken, ik heb ontzettend veel
geleerd en ik ga dit zeker nooit vergeten! Ik ga er niet aan beginnen om mensen
afzonderlijk te bedanken, want dan heb ik nog 3 pagina’s extra nodig en dat zal de
redactie mij niet in dank afnemen ;) Ik heb met een aantal mensen nauw samengewerkt,
en die weten zelf heel goed dat ik het zonder hun niet had gered.
Dus voor iedereen: BEDANKT!!!
Ik wil het hele Hippo d’Or team heel veel succes wensen voor in de toekomst. Het gaat
zeker goed komen, daar heb ik geen twijfels over. Jullie kunnen het ook zonder mij.
Maak er wat van en tot snel!
Liefs Eefje

Vakantierooster
Omdat het elk jaar een gepuzzel is met de lessen in de zomervakantie hangen we altijd
een lijst in de gang op zodat iedereen kan aangeven welke datum hij/zij er niet is. Het
3de kwartaal bestaat uit 10 lessen,dus 3 lessen mag je missen zonder in te halen. Kijk
dus goed naar de datum en zet een kruisje bij de dag dat je niet komt rijden,meer hoef
je er niet bij te zetten want dan wordt het weer zo’n rommeltje. De lessen van dinsdag
worden 6 weken verzet naar een andere dag. Even kijken waar je naam staat en op die
dag moet je dus ook rijden. Kun je niet op een bepaalde dag dan verzetten we dat
gewoon in overleg.
Wacht niet tot het laatste moment met je vakantie doorgeven als je al weet wanneer
je er niet bent. Het is voor ons ﬁjn om te weten hoeveel lessen we hebben. Het laatste
weekend van de vakantie is altijd het ruiterweekend, heel leuk om aan mee te doen,
lekker slapen op stal en 2 dagen paardrijden. De les van zaterdag 20/8 gaat dan ook niet
door. Wij vullen net voor de vakantie de lijst in met de tijd waarop je moet rijden. Dit kan
per week verschillen, dus kijk goed. Weet je het niet zeker na je vakantie bel dan even,
zodat je niet hier staat en er geen les is op dat moment. Ik hoop dat het voor iedereen
duidelijk is en dat iedereen een ﬁjne vakantie heeft.
Ga je niet op vakantie en rij je gewoon 13 weken geef dat dan aan ons door, zodat je niet
achteraf nog lessen bij moet betalen.
Bedankt vast voor de moeite, groetjes Trudy

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Interview met Simone
Hoi Simone,
Hoe gaat het met je?
Het gaat gelukkig nu weer helemaal goed met me.
Heb je er zin in?
Ja hoor.
Weet je het echt zeker?
Ja
Want hier komen de vragen:
Hoe omschrijf je Simone? Wat zijn haar hobby’s? Hoe oud is ze en wat heeft ze
zoal gedaan aan opleidingen, cursussen enzovoort?
Nou ik ben Simone. Ik ben 18 jaar. Heb mijn VMBO diploma behaald, daarna ben ik een
jaar in Den Bosch gaan studeren maar dat vond ik niks. Nu zit ik in Eindhoven op school
en ben ik aan het studeren voor Horeca ondernemer/Manager. En dat is hartstikke leuk.
Maak de zin af: Simone is pas echt tevreden als...?
Alle klanten die aan de bar (en op de manege) komen ook tevreden zijn.
Vanaf welke leeftijd rij jij al?
Ik rij nu 8 á 9 jaar. Dus ik was toen 9 á 10 jaar. Dus dat is toch al een hele tijd.
Hoe lang loop jij hier al rond op onze manege?
Ja, zolang loop ik hier al rond. Ik kwam toen vaak op woensdagmiddag paarden
poetsen. Nu is die tijd een beetje voorbij, haha! Nu kom ik voor de gezelligheid of om zelf
te rijden.
Als jij alleen steekwoorden mag gebruiken welke woorden zou jij gebruiken als
omschrijving voor onze manege?
Gezellig paardrijden en daarna een drankje drinken met iedereen!
Jij werkt hier toch ook of hebben we het mis?
Ja, ik werk nu ongeveer anderhalf jaar op de manege.
Wat zijn je taken/ werkzaamheden?
Ik werk vooral achter de bar. Echt erg gezellig en leuk. Met iedereen een praatje maken
en het is ook leuk werk. Ik vind het vooral leuk, omdat ik er ook voor aan het studeren
ben.
Heb je ook taken/dingen die erbij horen, maar die je liever niet doet?
Nou natuurlijk zijn er dingen die je liever niet doet, maar eigenlijk vind ik niks heel
erg.. Af en toe de afwas die je iets te lang hebt laten staan maar eigenlijk zijn er geen
werkzaamheden die ik niet graag doe. Uiteindelijk hoort alles erbij en moet alles gedaan
worden.

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

Verzekeringen
Financieringen
Hypotheken
Paardenverzekeringen
Florencelaan 24 - 5632 PT Eindhoven - 040-2423535

En wat vind je eigenlijk wel heel leuk?
Ik vind alles leuk, mensen die iets vragen om die dan verder te helpen. Het is toch je
doel om iedereen het naar zijn zin te maken.
Heb jij een duidelijk doel in je leven en kun je die omschrijven?
Haha, nee niet echt. Ik wil heel graag het diploma niveau 4 halen waar ik nu mee bezig
ben. Dan ben ik al een heel eind in de horeca.
Zo volgens mij zijn we al heel wat van je te weten gekomen. Viel het je mee of
tegen ?
Het viel hartstikke mee.
Wil je nog ergens op terug komen of zelf nog wat zeggen?
Nee hoor. Ik vond het leuk om geïnterviewd te worden. En voor iedereen: Het is altijd
gezellig aan de bar, dus kom maar snel wat drinken.
Jullie hebben zeker al gelezen dat we het telkens over “Onze” Manege hebben,
maar zo voelt dat vaak wel, vind je ook niet Simone?
Nou, het is natuurlijk niet echt onze manege. Maar er komen heel veel vaste klanten hier.
Dus vaak zeggen we wel onze manege, het voelt misschien ook wel een beetje zo.
En we hopen dat het voor heel veel ruiters hier hetzelfde voelt, want dan zijn we met zijn
allen goed bezig!
Simone bedankt!
Je ziet Simone hier op de foto met haar 2 goede vriendinnen Britt (l) en Marleen (r), die
je vast ook wel eens zal tegenkomen op de manege

Het Capje
Heey allemaal!! Ik ben Lynn Culleton en zit nu ongeveer 5 jaar op paardrijden en vind het super leuk!! Ik heb een jaar bij een andere manege
gereden, omdat ik hier op de wachtlijst stond. Ik rijd op vrijdag van 5 tot
6 uur in de les van Janneke. Ik zit met super gezellige meiden in deze
groep.
Mijn lievelingspaard is Pim, ik heb er pas één keer op gereden, maar vind hem nu al
super! Maar de rest van de paarden zijn ook super lief! Eigenlijk kan ik niet zo goed
kiezen welke ik de leukste vindt, want het verandert steeds.
Ik heb ook wel mee gedaan aan wedstrijdjes, zoals de FNRS F proefjes, maar ook aan de
Sinterklaaswedstrijd!
Ook ben ik een paar keer naar het Ruiterweekend geweest, en dat was ook super gezellig! Ik vind het wel jammer dat ik niet zo veel tijd heb om de paarden te poetsen en te
knuffelen, want ik heb het al best wel druk.
Ik geef het Capje door aan: Lisa Pomp,
Groetjes Lynn
hieronder zie je Lynn met Pim















Afscheid van Beethoven
Lieve, knappe Beethoven,
Hey lieve Beethoven, “De Beet” zoals wij met een aantal jou noemden, weet je nog dat ik
op de manege kwam en na twee lessen niets meer durfde? Ik heb toen veelal op Dipsy,
Iwan en Patricia gereden, maar toen mocht ik samen met jou gaan rijden, wat een feest!
Vanaf het begin was je mijn maatje en met jou durfde ik alles. Op een keer zag ik dat je
werd opgezadeld, maar daar had je geen zin en liet dat duidelijk merken, toen zei ik heel
stoer dat ik dat wel zou doen en zowaar geen problemen! Ook liet je mij wel eens
merken dat je het ergens niet mee eens was door een bokje te geven, maar nooit heel
hard ofzo en ik heb zelfs een foto van ons waarop jij steigert tijdens behendigheid en ik
vond het allemaal leuk, zolang het maar met jou was!
Er zullen veel mensen zijn die een beetje simpel werden van mijn gezever over jou, maar
ik vond het zo bijzonder wat wij hadden, de kusjes die ik altijd van je kreeg. Soms was ik
totaal ondergezeverd door jou, maar ik gaf er niks om. Ook van de gesprekken die ik met
jou op stal voerde, zullen veel mensen denken dat ik niet helemaal spoorde, maar goed!
En die keer dat ik een FNRS-proefje moest doen, als laatste deelnemer, maar dat ze
zeiden dat jij waarschijnlijk koliek had en in de paddock stond en dat je eerst gemest
moest hebben voordat je de bak in mocht en net voordat ik de moed opgaf, kwam er een
lading uit en hebben wij een super proef gereden!
Ook deden wij wel eens verstoppertje als je in de Paddock stond en als ik dan niet meer
te zien was begon je kei hard te hinniken en te galopperen. Het leek of je me echt aan
het zoeken was.
Ook als ik je aansingelde, kreeg ik van die hele zachte beetjes in mijn billen of pakte je
mijn zweep die je niet meer los liet en als een sigaar in je mond hield of overdwars heel
blij rond liep. Mijn clupke zei dat wij samen het circus in moesten gaan, omdat dat
allemaal niet normaal was, maar ik genoot er met volle teugen van.
Of als ik je hoofdstel om wilde doen en jij heel eigenwijs ging staan gapen met je hoofd
omhoog, waardoor het net leek of je mij uit stond te lachen. Ook deden we samen veel
stoeien in de stal en als ik weg wilde gaan en “doei” zei en ik was in de box hield je me
tegen met je hoofd.
Of als ik al buiten de box was kwam je hoofd omhoog en stak je gauw je neus door de
voederopening zodat we nog even lekker konden kussen. Ik had vaak het hele weekend
schrale lippen, want Labello voor paarden is er nog niet en echt heel zachtjes deed je dat
niet, maar ik gaf er niks om!
Als ik klaar was met opzadelen en wij stonden samen te wachten, wilde je altijd graag
mee in het gangpad kijken. Soms legde je je hoofd op mijn hoofd of soms in mijn arm als
ik de paal van de staldeur vast hield. Jij ging dan lekker staan slapen (!), terwijl ik stond
te kletsen. Zelf had je geloof ik niet in de gaten dat jouw hoofd best heel zwaar is, mijn
clupke stond mij dan altijd uit te lachen, omdat ik de grootste moeite had om jouw hoofd
te dragen!

Als er concours was op het buitenterrein kwam ik altijd eerst even goedemorgen zeggen.
Angelien heeft mij toen een keer betrapt dat ik zelfs met jou stond te dansen op een leuk
liedje op de radio!
Als ik op jou had gereden en ik zei dat ik zo heerlijk had gereden, zei William altijd dat hij
dat niet snapte, omdat je een “slag in je wiel” had, maar als wij samen eenmaal de vaart
erin hadden was het heerlijk voor mij.
De laatste tijd ging het een stuk minder goed met je. Je had heel veel last van je benen,
maar toen de nieuwe bodem in de binnenbak lag, leek het alsof je het weer heerlijk vond
en galoppeerden we samen als een raket door de bak. William zei naderhand ook dat hij
jou nog nooit zo goed en hard had zien lopen!
Buiten was je altijd het tegenovergestelde van binnen, dan was je niet te houden, dat
hadden op een gegeven moment meer mensen door, waardoor je zowaar een beetje
populair werd voor buiten!
Helaas zat er de laatste tijd geen verbetering meer in jouw beentjes en je was ook al
heel oud. Ik had de eer om nog een laatste keer de les met jou te rijden en ik was zielsgelukkig en tegelijkertijd heel verdrietig, omdat ik wist dat dit de laatste keer zou zijn.
Die les liep je niet lekker, totdat Janneke wat balkjes op de grond legde waar wij overheen moesten galopperen en ertussenin de galopsprongen moesten tellen. Toen ging
jouw turbo weer aan en liep als vanouds. Helaas had je daar de dagen erna heel veel last
van.
De beslissing was onvermijdelijk en op 11 april hebben we jou in alle rust in laten slapen.
Mijn lieve Beethoven dank je wel dat je mijn maatje was en dat je mij voor het grootste
gedeelte over mijn angst heen hebt geholpen, ik zal je nooit vergeten.
Lieve mensen van de manege, dank voor jullie geduld met mij en heel veel dank voor de
tijd die ik nog met Beethoven door mocht brengen en ook voor 11 april en de
superspeciale herinnering die ik van jullie heb gekregen!
Liefs van Brigitte Dijstelbloem

Hiernaast zie je wat mooie foto’s van Brigitte met Beethoven.

Nog een afscheid
Ook Kylian is helaas overleden op 23 mei.

Quint

De oplettende lezer had het vast al gezien; in de vorige Chambrière was Quint Ster van
de Stal. Maar op de foto stond Maserati en niet Quint. Peggy wist uiteraard wel dat dat
Quint niet was, maar op de redactie is iets fout gegaan, sorry!!! Om het goed te maken
hierbij nog wat foto’s van Quint. Je ziet Peggy nu echt met Quint, Quint in Nieuwvliet en
Quint en Maserati samen (zoek de verschillen! ;))

Steff en Tamore

Tamore
Na alweer wat stallen en internetsites af te zijn gegaan zag ik een merrie van 10 jaar met
een super mooie kleur. Veel meer dan het mooie plaatje (waar ik stiekem al een beetje
verliefd op was geworden) en de leeftijd wist ik niet. Braaf en wedstrijd ervaring had ze
volgens de advertentie ook, maar of ze dat ook in het echt zou zijn, moest nog blijken.
Tijdens een donkere, koude winteravond gingen we naar haar kijken. En ja, ook in het
echt was ze prachtig, lief en braaf. De eerste klik, toch wel mijn grootste eis, was er.
Alleen dan nog het rijden, zou dat ook klikken? Zou ze dan ook braaf zijn? Jawel hoor,
geen stap die deze merrie verkeerd zette. Alleen haar draf was nog een beetje wennen,
want ze gooit wat hoog op. De stap en galop vond ik direct heerlijk. Na deze bezoekjes
ben ik haar nog een keer gaan bekijken met een vriendin die al meerdere paarden heeft
gehad. Twee dagen later werd ze gekeurd en nadat ze goed gekeurd was, is ze verhuisd.
Inmiddels is dit lieve, prachtige paard alweer 3 maanden bij mij. In haar naam heb ik een
kleine verandering gedaan: ze heet Tamora, nu noemen we haar Tamore. Amore
betekent liefde en dat was het toch wel: liefde op het eerste gezicht. En dat groeit elke
dag weer. Tamore is bij mij nog steeds braaf. Als ze hard moet werken, dan wil ze wel
eens een klein bokje geven, maar veel meer dan dat doet ze niet.
Ook als er tractoren bomen komen laden, vrachtwagens biggen komen halen blijft ze
naar mij luisteren. Samen hebben we ook al verschillende dingen geleerd. Zo is Tamore
liever lui dan moe, maar ze heeft toch al wel laten zien dat ze weet wat
doorlopen is. Ikzelf ben vooral weer terug naar de basis: mijn houding, voorwaarts
rijden, de juiste druk op de teugels en proberen haar nageeﬂijk te laten lopen. Dit lukt
steeds beter.
Nu ik mijn eigen paardje heb, die in Spoordonk staat, rijd ik niet meer op de manege.
Natuurlijk kom ik er nog wel. Zo rijdt mijn vriend nog op vrijdagavond en binnenkort kom
ik vast wel eens langs samen met Tamore: voor een van de wedstrijden of een buitenrit.
Dan kom ik deze bijzonder lieve, mooie merrie eens showen.
Steff
Inmiddels heeft Steff al haar eerste wedstrijdje met Tamore gereden op de manege, en
dat zal vast nog vaker gaan gebeuren.
Op de kleurenpagina’s zie je een paar mooie foto’s van Steff en Tamore samen.

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
6027 NL Soerendonk

Telefoon
Telefax

0495 - 591244
0495 - 594097

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

Ster van de stal: Uniek
Mo en Kimberly schreven samen een stukje over Uniek, je ziet
hen ook met zijn drietjes op de foto.
De naam zegt het al; Uniek is een ‘uniek’ paard! Het is een
heel ﬁjn dressuur- en springpaard. Ze is heel enthousiast met springen, zodra ze het
parcours binnen komt wil ze het liefst als een vliegende vuurpijl over de hindernissen en
ze springt dan ook nog eens foutloos! Ze is wel bang voor rare fratsen voor de hindernissen, dan zal ze de eerste paar keren weigeren en vlieg je zoals ik (Mo) in het zand. Als
er een veulen op stal is dan komen haar moederinstincten boven en wil ze haar stal niet
uit. Tot slot is Uniek een heel ﬁjn paard voor de manege en gevorderde ruiters rijden er
graag op.

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

Midzomernachtfeest
Zaterdag 25 juni 2011 vanaf 16.00 uur
in de tent bij het springterrein

16.00:

internationaal sonneurs concert
(jachthoornblazers slipjacht)
18.30:
jaarlijkse VEM barbecue
21.00:
start midzomernachtfeest met live
muziek van Band “LOAD”
05.00 26 juni 2011: zonsopkomst begroeting
Bijdrage BBQ:
VEM-leden: € 6,Niet VEM-leden:

€ 10,-

Hoe kun je je opgeven:
- schrijf je naam (namen) op de envelop die je aan de bar kunt
vinden
- doe de bijdrage(n) in de envelop
- stop de envelop met bijdrage in de bus bij de bar

Tot ziens op 25 juni!!!

Vosters Electra Reusel

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

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

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.
Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend
Elektrotechnisch Installateur

deButsmutsjes

Rowan

Rowan’s 5e veulentje is geboren op 9 mei, het is een hengstje en zijn
naam moet beginnen met een G.
Danique maakte een mooie tekening van Rowan voor Trudy. En Natalie
verzon alvast wat namen voor het veulen.

Hallo, ik ben Natalie Steggerda en ik heb 3 namen voor Rowans veulen
bedacht: 1. Gigant, 2. Giga, 3. Galopper (Engels). Ik hoop dat jullie dit
leuke namen vinden en één van hen zullen gebruiken.

Post voor Herby van Zazie

Uniek door Natalie Steggerda

King

Zoals jullie natuurlijk al gemerkt hebben is er weer een nieuw gezicht op de manege:
King. Hij verzorgt de horeca. Hierbij alvast een foto van hem, in het volgende nummer
kun je een interview met hem lezen.

Oranjerit 30 april

Gekleed in een oranje shirt kwam ik om kwart over negen op de manege aan. Hopend
dat ik niet als enige in het oranje zou zijn, zie ik gelukkig mijn donderdagavond groepje
aankomen in, zoals beloofd, een oranje shirt. Trudy kwam ons al tegemoet met een
oranje shirt, maar wat wel erg opviel was Janneke in een geel/groen vest van geloof ik
Brazilië? Echt Janneke, dat kon echt niet op Koninginnedag, maar we vergeven het je
hoor. We hebben van 10.00 uur tot 11.00 uur gereden met mooi zonnig weer, heerlijk
door smalle paden in het bos. Zoals verwacht weer een gezellig, ﬁjn ritje en we hebben
daarna nog gezellig nagenoten op het mooie terras buiten. Het is echt mooi geworden
hè. Bedankt weer voor deze rit en tot de volgende, groet, Bianca
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Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 januari 2011
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het
betreffende kwartaal. Voor een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, krijg je een
tegoedbon. Deze dient in hetzelfde kwartaal te worden gebruikt. Er worden elk kwartaal
speciale inhaallessen voor de tegoedbonnen ingepland.
Indien je 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.

Alle tarieven in euro’s
Junioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

170,00
165,50
17,50

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard
Privéles manegepaard half uur
Privéles eigen paard/pony
Privéles gezamenlijk (2 pers.)

50,00
30,00
40,00
60,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit
25,00
10-rittenkaart
225,00
Senioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

199,00
194,00
20,50

Verenigingstarieven 2011
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
14,50
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
32,50
Donateurs
25,00
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,35
KNHS basisafdracht
15,90
KNHS abonnement Paard & Sport 29,90

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box
Pony per maand - boxje

(€ 12,50 bij automatische incasso)
(€ 30,00 bij automatische incasso)
(of meer)
*
*
*

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart
Betaling contributies: ING 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

315,00
267,00

Afval wordt door de meeste mensen als 0ngewenst 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 gedegen 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 ontstaat 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 huishoudens 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.

