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Bestuursmededelingen
Alle outdoor KNHS wedstrijden georganiseerd door de
activiteiten commissie ‘Stichting Horse Events Eindhoven’
van de Vereniging Eindhovense Manege, zijn succesvol
verlopen. Leden van de Vereniging Eindhovense Manege
mogen trots zijn op de locatie én accommodatie van de
Eindhovense Manege. Deze voorwaarden moeten aanwezig zijn om succesvolle paarden- en ponywedstrijden te
organiseren. Met bijna 600 startende combinaties tijdens
de diverse paarden-springwedstrijden behoren deze wedstrijden tot de sub-top van Nederland. De deelnemers en
begeleiders aan de diverse wedstrijden zijn dan ook zeer
te spreken over de accommodatie, organisatie en niet onbelangrijk, de gemoedelijke sfeer tijdens de wedstrijden.
Namens het bestuur van de VEM wil ik dan ook iedereen
danken die het mogelijk heeft gemaakt om deze outdoor
evenementen te organiseren.
Het indoor seizoen staat nu weer voor de deur met diverse leuke evenementen in de Eindhovense Manege. Zoals
het er nu naar uitziet wordt op 5 januari 2013 alweer de
5de slipjacht vanuit de Eindhovense Manege georganiseerd. Voor informatie over alle komende activiteiten en
de algemene ledenvergadering, bezoek de website:
www.eindhovensemanege.nl of ontvang de informatie via
Facebook en Twitter.
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.

Zandhappers
18-07
18-07
20-07
20-07
01-08
10-08
13-08
14-08
15-08
17-08
29-08
01-09
05-09
07-09
08-09
12-09
12-09
12-09
12-09
14-09
14-09
14-09
14-09
15-09
15-09
19-09
21-09
21-09
22-09
29-09
04-10
05-10
06-10

Memphis Fredzess
Nine Doornbos
Emma Lesterhuis
Jennifer de Laat
Floor Nijs
Renee Gevers
Bowie de Wit
Michelle Visser
Femke Biemans
Julian Lofstrom
Femke Biemans
Julia van Bree
Floor Nijs
Ilse Peter
Audrey Gruszka
Maud v.d. Donk
Laura Goelema de Coo
Floor Nijs
Yvette v.d. Donk
Nienke Kinman
Emma Lesterhuis
Demy Vrinssen
Mathieu v.d. Kruijs
Lizan Oomens
Busi Huits
JanWillem Sipkes
Nona Kassenaar
Menno Eijck
Rozemarijn van Iersel
Lisa Schreurs
Bianca Meijers
Tiny Monsieurs
Evi Oomens

Agenda
28 okt 2012

Behendigheid

10 nov 2012
		

Helpersfeest
(alleen op uitnodiging)

25 nov 2012

Sinterklaaswedstrijd

16 dec 2012
FNRS Dressuur
		B-proeven
25/26 dec 2012 Kerstritten
5 jan 2013

Slipjacht Waalre

5 jan 2013

Nieuwjaarsreceptie

3 feb 2013

Pas-de-deux op muziek

10 maart 2013 FNRS Dressuur
		A-proeven
31 mrt/1 april

Paasritten

14 april 2013

Verrassingswedstrijd

30 april 2013

Oranjerit

9 mei 2013

Ochtendglorenrit

19/20 mei 2013 Pinksterritten
26 mei 2013
FNRS Dressuur
		B-proeven
15 juni 2013
BBQ en Midzomer		avondfeest
16 juni 2013

Oriëntatierit

17/18 aug 2013 Ruiterweekend jeugd
alle data zijn onder voorbehoud

De vrijdagles van
Sophie van Tuijl
Hallo, ik ben Sophie van Tuijl en ben 19 jaar. Sommigen van jullie herkennen misschien
mijn achternaam wel. Jazeker, nog een Van Tuijltje erbij! Ik rijd ondertussen al 7
maanden paard en heb er nog steeds kei veel plezier in. Maar hoe kwam ik erbij om pas
zo laat te gaan paardrijden, met zo’n fanatieke paardrijfamilie?
Ik was vroeger ook al redelijk veel bezig met paarden. Toen mijn broertje net begon met
paardrijden op de Molenberg ging ik vaak met hem mee op zaterdagen om mee te helpen met paarden te poetsen en te kijken naar de lessen. Maar naarmate ik ouder werd,
begon ik met werken, dus kon ik op de zaterdagen niet meer mee. Toen heb ik een
hele periode niks meer met paarden te maken gehad, behalve de gesprekken thuis. We
hadden namelijk een paard gekocht, Reflex Blue, en daar moest elke avond wel wat
over gezegd worden. Ik weet nog goed dat mijn zus en ik er zo gek van werden, dat we
paardrijden en alles wat ermee te maken had als taboe hadden aangegeven tijdens het
avondeten.
Dit jaar, februari, vroeg een vriendin van mij, Merel, of ze een keer ons paard mocht
zien. Dus toen gingen we op een avond met Tom mee naar de manege om te kijken. We
mochten zelfs even op Reflex zitten! We waren dan ook meteen verkocht en besloten om
samen op paardrijden te gaan. Elke dinsdagavond in onze nieuwe paardrijkleren (gelukkig was ik net jarig die maand, dus scheelde weer in kosten) op weg naar de manege
voor een uurtje lekker paardrijden. Dat was een uur actief meedoen, maar soms ook wat
geinen tussendoor.
Al gauw merkte ik wel dat ik
dinsdag niet echt de tijd had
om paard te rijden. Ik had diezelfde dag namelijk ook school
en gitaarles en moest tijdens
het eten zo haasten dat ik
besloot om op een andere dag
te rijden. Het was door mijn
oom Mathieu dat ik op
vrijdagavond ging rijden, omdat
hij zei dat die les zo gezellig
was. En dat was het!
Er zitten dan ook hele gezellige
mensen in die les! Meteen al de
eerste les maakten we gebruik
van een Sherry-stop om even
bij te komen. Soms reden mijn
tante Dominique en neefje
Sjuul ook mee in die les, dus
dat was dubbel zo leuk.

In de zomer was het dan eindelijk zover: buiten rijden. Wel een beetje spannend op het
begin, maar al gauw kreeg ik maar niet genoeg ervan! Mijn vader reed dan ook wel eens
mee, dus hadden we ook tegelijk wat quality-time.
Verder ben ik ook wel eens mee geweest naar een aantal jachten waar mijn broertje en
neefje aan mee doen. Het is heel mooi om de paarden en ruiters te zien springen over
natuurlijke hindernissen. Dit was dan wel allemaal voorbereiding op het grotere werk:
Soestdijk. Ook daar ben ik mee naartoe geweest en ik hoop dat ik volgend jaar weer de
kans krijg om mee te gaan!
In het weekend van 21-22-23 september was ik ook mee naar Nieuwvliet. Dat was me
een weekendje wel! Veel leuke dingen gedaan, waarvan paardrijden op het strand er één
van was. Ik had het geluk dat ik op een aantal paarden mocht rijden, namelijk Wuxi (van
de familie Ras) en Danger en Foxy (van Janneke). Ik ben hier dan ook kei dankbaar voor!
Ook hier hoop ik volgend jaar weer mee naartoe te kunnen gaan!
Al met al geniet ik dus enorm van paardrijden en alles wat erbij komt kijken. Ik hoop dat
ik dit nog lang mag blijven doen!
Sophie

Ballet der witte hengsten
De Spaanse Rijschool: SLECHTS ÉÉN MAAL PER 5 JAAR TE ZIEN IN NEDERLAND!
Dresuurliefhebbers opgelet: op 9, 10 en 11 november 2012 staat er weer een
exclusief optreden van de Spaanse Rijschool op het programma van Ahoy Rotterdam.
Al vijf maal eerder mocht Ahoy Rotterdam gastheer zijn van De Spaanse Rijschool uit
Wenen, ‘s werelds oudste en enige hippisch instituut. De publieke belangstelling was
steeds dermate groot, dat alle shows nagenoeg uitverkocht waren. Zorg dus dat u snel
uw kaarten reserveert, het Ballet der witte Hengsten is slechts eens in de vijf jaar te zien
in Nederland.
IN HET VOORPROGRAMMA ‘HET FRIESCHE PAARD ON TOUR’
Het Friese paard, de prachtige zwarte tegenhanger van de Lipizzaner, wordt steeds vaker
ingezet op toonaangevende hippische evenementen. In Ahoy Rotterdam zullen de Friese
parels in een bijzondere ‘light show’, onder leiding van de Hemriker Hof, het
voorprogramma verzorgen.
Hierbij zullen o.a. tien KFPS-dekhengsten een wervelende show op muziek opvoeren
waarin de kracht en gratie van het Friese paard onmiskenbaar naar voren komen.

Ster van de stal:
Leandros
Hallo allemaal,
De eerste keer dat ik op Leandros reed was toen er iemand
anders vanaf was gevallen en er niet meer op durfde.
Ik vond Leandros gelijk al een schatje.
Buiten het feit dat hij natuurlijk supermooi is, rijdt hij ook nog eens heel fijn
en is vooral buiten lekker snel al heb
je er wel je handen vol aan.
Zo is zijn eerste grote liefde
kopstoten geven die vriendelijk
bedoeld zijn maar niet zacht
aankomen kan ik je vertellen.
Zijn tweede grote liefde is eten: zo
kan hij erg mooi kijken als er eten
tevoorschijn komt en grijpt hij buiten
elke kans om blaadjes en gras mee
te pikken en laat hij zijn grassprietjes
dan ook niet zomaar los.
Verder doet hij altijd heel erg zijn best
en vooral voor wedstrijden kan hij niet
stil staan en wil het zo goed mogelijk
doen.
Leandros is af en toe net een klein
ondeugend kind maar doet geen vlieg
kwaad.
In korte tijd is Leandros m’n beste
vriend geworden en ik zou hem voor
geen goud kwijt willen!
Groetjes Marcia

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

Ster van de stal:
Leandros
Hi, ik ben Rozemarijn,
ik rij nu ongeveer 4 jaar op de manege en eerst was Sanneke
mijn lievelingspaardje zo’n 2 jaar maar daar kwam toen het
witte paard op de manege! ik was niet meteen verkocht maar
toen ik soms even bij Leandros ging kijken vond ik hem toch wel erg leuk!
Hij is nu zo’n 2 jaar mijn schatje. Ik rijd er niet heel erg vaak op maar als ik dan op hem
mag rijden is het een feestje voor me! Ook als ik niet zelf rij die dag ga ik hem meestal
poetsen en lekker wandelen en soms mag ik hem wel eens in de paddock zetten. Ik
maak ook vaak iets lekkers thuis voor hem en daar smikkelt ie dan ook lekker van :) en
als ik hem dan ga poetsen ben ik ook wel even bezig met die gele plekken op zo’n wit
paard.
Maar het is zo’n lief paardje, want als ik de gang van de pensionpaarden in kom kijkt hij
me al blij aan zo van: wat gaan we vandaag doen? Ook als ik met het halster aankom wil
hij zo graag mogelijk dat ik hem om zijn hoofd doe en hem er lekker uithaal, en dan nog
even over het rijden, hij rijdt erg fijn maar voor mij gooit hij soms nog erg hoog op!

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Ik heb ook wel eens een springles met Leandros mogen doen! Feestje! Ik ging over 1 en
hij werd al sterk en over 2 toen begon hij te rennen... toen moest ik hem stil zetten en
toen ben ik er net niet afgevallen, helaas voor de rest van de groep geen chocoladebollen!:) Nou ik ga het maar eens afronden en ik hoop dat ik nog heeeeel lang van Leandros
mag en kan genieten!
Groetjes Rozemarijn. Hier ook nog wat foto’s van Leandros, twee zelf genomen en één
zelf bewerkt!

Ster van de stal:
Leandros
Leandros mijn paard!
Natuurlijk is Leandros niet mijn paard maar elke keer als
ik hem gereden heb droom ik even weg met het idee dat
hij dat wel zou zijn, wat zou dat heerlijk zijn…………………
Waarom is Leandros echt een paard voor mij? Nou, om te beginnen had ik meteen de
eerste keer dat ik op hem zat een klik met hem. Niet dat het de eerste les nou meteen
geweldig ging. Ik kreeg zelfs de slappe lach toen ik voor het eerst met hem aandraafde,
wat gooit hij hoog op en wat een reuze stappen! Paardrijden op Leandros is echt sporten,
door het hoge opgooien en continu je benen erbij houden, moet je wel een beetje conditie hebben om hem te rijden, en dat heb ik wel gekregen (een heel klein beetje dan!).
Maar aan het eind van die eerste les hadden we wat bereikt en waren we vriendjes.
Sinds die tijd rij ik bijna elke dinsdagavond op mijn vriend. En we komen samen steeds
verder vooruit. Leandros wil echt voor mij werken! De laatste tijd hoef ik mijn benen
aan het begin van de les maar aan te leggen en hij loopt aan de teugel. En zijn gangen
worden steeds meer verzameld en gecontroleerd, (hoezo slagschip?)
Ook in de springles gaan we vooruit. Tenminste, Leandros kon al wel springen hoor, maar
hij leert mij hoe ik de goede hulpen moet geven. De eerste keren was het nog over de
hindernissen scheuren en zo min mogelijk galopsprongen tussen de hindernissen (!)















We hebben hard aan controle gewerkt,
zodat ik hem de vorige keer zo goed
onder controle had dat hij niet meer
sprong, (Leandros die weigerde wat
krijgen we nou?) Toen sprak Janneke
de magische woorden: Je moet wel wat
doen Daphne!!! Oh ja, ik moet het paard
naar de hindernis rijden en niet wachten
tot het paard misschien gaat springen.
En het gaat super, hij springt weer alles!
Als Leandros mijn paardje zou zijn
zouden we elke dag zo kunnen genieten,
en de dressuur en het springen af kunnen
wisselen met lange bosritten. Leandros
is een koele kikker, die zich niet zo snel
druk maakt. Hij wil graag voor je werken
als jij er tenminste ook iets voor wil
doen. Een ideaal maatje.
Wat is het toch mooi om zo’n mooie
droom te hebben……………………
Daphne Fuglistahler

Terugblik op het afgelopen
jaar door Judith
Op 1 oktober was het alweer een jaar geleden dat ik de manege na een pauze van 1½
jaar weer terug heb gekregen (het management samen met Yvonne!) Ik kijk met veel
plezier terug op een geweldig jaar vol vernieuwing, vooruitgang en gezelligheid.
Wij hebben met zijn allen voor veel veranderingen gezorgd zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De binnenbak is in zijn geheel schoongemaakt.
Nieuwe eb/vloed bodem in de binnenbak.
De kleine buitenbak heeft een nieuwe toplaag gekregen.
De manege heeft een geheel nieuwe moderne look gekregen door het schilderwerk aan de buitenkant.
Het terras heeft meer sfeer gekregen.
Er zijn nieuwe buitenstallen gebouwd.
Er is een grote nieuwe wei gerealiseerd door het kappen en snoeien van bomen
en er is een mooie nieuwe houten omheining geplaatst.
Er is een beregeningsinstallatie aangelegd voor alle weides.
Op het terrein van de manege zijn alle bomen gesnoeid.
Wij zijn gestart met de minilessen wat een groot succes is.
Er is een mencursus gestart.

Verder hebben wij het afgelopen jaar vele nieuwe pension- en manegeklanten mogen
verwelkomen die in mijn ogen helemaal passen binnen de gezellige en hechte groep
mensen op de manege.
Wij hebben het afgelopen jaar meerdere feesten georganiseerd, beginnende met het
openingsfeest, gevolgd door het 85-jarig bestaan van de VEM en als laatste de White
Party. Het openingsfeest en de White Party zijn met veel enthousiasme voorbereid door
de nieuw opgerichte feestcommissie. Deze feesten zijn alle drie door velen tot in de
vroege uurtjes bezocht. Ook hebben wij een goed buitenseizoen gehad met vele mooie
en goed georganiseerde concoursen.
Al met al een meer dan fantastisch jaar om op terug te kijken.
Dit alles zou ik niet hebben kunnen realiseren door alle geweldige mensen om mij heen.
Ik vind het geweldig dat Alex, Nikki en Rik, het vaste team van de manege, de SHEE,
VEM (Activiteitencommissie en Chambrière) de SEM en de Stichting Slipjacht Waalre en
vooral ook alle vrijwilligers en sponsors zoveel vertrouwen aan mij gegeven hebben en
mij zoveel gesteund hebben om te komen waar we nu zijn. Daarom wil ik iedereen dan
ook heel hartelijk bedanken voor alle hulp en steun die ik mocht ontvangen in het
afgelopen jaar.
Ik zie de toekomst met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet en hoop dit samen
met jullie allemaal te kunnen doen.
Groetjes,
Judith
P.S.: Ik zie jullie natuurlijk allemaal 10 november op het vrijwilligersfeest!
Op de volgende pagina’s zie je een aantal foto’s die het afgelopen jaar gemaakt zijn
tijdens de verschillende werkzaamheden en activiteiten.
Foto’s van o.a.: Ben Laauwen, Eliette van Griensven, Jos de Haan, Iris v.d. Donk,
Eindhovense Manege, Bianca Meijers.
Iedereen die foto’s heeft gemaakt/aangeleverd; bedankt!

Interview met Monique
Hoi Monique,
Je loopt alweer een tijdje op de manege rond en de meesten zullen al wel een
drankje bij je besteld hebben, dus wordt het tijd dat we wat meer van je te
weten komen.
Wie is Monique en waar komt ze vandaan?
Mijn naam is Monique Flohr, ik ben geboren in Eindhoven en heb daar tot mijn 33e
gewoond. Toen ben ik naar Valkenswaard verhuisd.
Wat is je achtergrond?
Ik heb Indonesische ouders, 1 broer en 1 zus.
Hoe kom je bij ons terecht en heb je altijd in de horeca gewerkt?
Via Alex ben ik hier terechtgekomen. Hij is een oude vriend/kennis van me. Hij wist dat
ik al een geruime tijd in de horeca werkzaam was. Toen Judith iemand voor de bar zocht,
heeft Alex mij gebeld en ben ik op gesprek geweest. Toen heb ik de overstap gemaakt
van een eetcafé in Valkenswaard naar hier.
Welke dagen werk je?
Ik werk van dinsdag tot en met vrijdagavond, dus ik ben het weekend lekker vrij.
Je maakt volgens mij best wat late uurtjes en natuurlijk hoe later hoe gezelliger
maar er moet toch een einde aan die gezelligheid komen, wat zijn jouw trucjes?
Trucjes wil ik het niet noemen, maar langzaam het licht weer wat hoger zetten en de
muziek wat zachter, dan weten de meeste mensen wel dat het sluitingstijd is.
(Meestal willen ze er dan snel nog 1 bestellen, hahaha)

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 10.00 - 19.00 uur
Vrijdag
10.00 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Wat maakt volgens jou de horeca zo leuk, en onze manege zo leuk?
De horeca vind ik leuk omdat je met (verschillende) mensen in contact bent. Geen 9 tot
5 uren. Het gezellig kunnen maken en zelf een borreltje mee kunnen drinken.
Het werken op de manege vind ik leuk omdat er een huiselijk sfeertje hangt.
Ik heb begrepen dat je een paar lessen hebt gehad op onze manege. Dus je hebt
ook interesse in paarden?
Ik wil nu netjes leren rijden en in de toekomst ook buitenritten maken.
Heb je zelf ook al gereden voordat je hier terecht kwam?
Ik vind paarden van jongs af aan mooie beesten. Heb vroeger gereden van ± 9 jaar tot
ongeveer mijn 16e (dus héél lang niet meer gereden), maar eigenlijk alleen maar in de
bossen. Vandaar nu ook die lessen.
Er is al heel wat veranderd hier op de manege, de buitenkant is geschilderd, er
staan nu borden (koffie met gebak) aan de weg en plantenbakken op het terras
, heb jij nog nieuwe ideeën?
Ik heb nog wel wat ideetjes maar moet dat natuurlijk eerst met Judith overleggen.
Wil je zelf nog iets zeggen tegen onze lezers?
Ik doe mijn best om het iedereen naar zijn/haar zin te maken.
Heb je vragen/suggesties, kun je het mij altijd vragen/voorstellen.
En rij met plezier!!!
Tot ziens, in de bar of tent xxx

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

Prijsvraag
De VEM en de Eindhovense
Manege organiseren een
prijsvraag!
Beantwoord onderstaande
vragen. Onder de juiste
inzendingen worden
3 kadobonnen verloot
ter waarde van 25 euro,
te besteden aan de bar
van de manege.

win een
kadobon !

1.

Hoeveel buitenwedstrijden heeft de SHEE dit jaar
georganiseerd?

2.

Hoeveel botten heeft een paard?

3.

Welk paard zie je hier op de foto?

Stuur je antwoorden
voor 20 november naar:
yvonne@eindhovensemanege.nl

De vrijdaglessen

Oproep:
wie rijdt er op zaterdag???
In de Chambrières van dit jaar willen we in elk nummer een dag centraal stellen. In
nummer 6 zal dat de zaterdag zijn. Dus als je op zaterdag rijdt of werkt of gewoon
gezellig komt kijken, laat het ons weten en schrijf een stukje of stuur een foto in. Ook
horen we het graag als jullie een idee hebben voor een stukje. Ook mensen die vroeger
op de zaterdag hebben gereden zijn natuurlijk van harte welkom om een stukje te
schrijven!
Stuur je stukje, idee of vragen naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Warm/koud buffetten
Broodjes service
Maaltijd service
www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

Wist je dat...???
...Nevada weer terug is op de manege?
...de manegepaarden sinds kort lekker elke dag de wei op gaan?
...de moeder van Tom van Kempen na de les op vrijdagmiddag vroeg aan de vader van Tom wat het betekende als de
oren van Lorenzo naar voor en achter bewegen?
...hij haar uitlegde dat je aan de hand van de stand van de oren
kunt zien of een paard blij is?
...zij zei dat ze dat zo ook wel kon zien, omdat hij kwispelde met zijn staart?
...er weer een nieuw paard op de manege is: Cissy?

...Coolio gewond is geraakt aan haar been?
...het gelukkig al weer wat beter gaat?
...er veel mensen met smart wachten tot ze
weer in de lessen kan lopen?

...parcoursbouwer Paul erg blij is met de
vele vrijwilligers die hard werken in het
parcours?
...hij dan namelijk af en toe even een dutje
kan doen?

Tekening van Eline van Leiden

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2012
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 rekeningnr.
10.11.82.287 t.n.v.: Eindhovense Manege.

Alle tarieven in euro’s
Groepslessen tot 18 jaar
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

176,50
172,00
18,00

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
Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart bank/contant
205,50
kwartaalkaart aut. incasso
200,50
Losse les
21,00

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

330,00
282,00

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te
worden van de Vereniging Eindhovense Manege.
Verenigingstarieven 2012
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
14,50
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
32,50
Donateurs
32,50
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,50
KNHS basisafdracht
16,30
KNHS abonnement Paard & Sport 30,65

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

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

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.

