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Beste leden, 
Daar is ie weer! Nieuwsbrief nummer 2 -  2018! Met deze nieuwsbrief houden wij 

iedereen op de hoogte van alles wat op en rondom de manege gebeurt….. 

De meeste clubloten zijn verkocht door…. 
Vorige maand zijn de 3 beste verkopers van de Grote Clubloten Actie bekend 

gemaakt!  

Van de in totaal verkochte 710 loten (wat staat 

voor een waarde van  €1.755,20) heeft Dagmar 

Polderman de meeste loten verkocht. Om pre-

cies te zijn 61 en  won ”Een pony voor een 

dag”. In close finish eindigde Chiara Nibbelink 

op de 2e plaats met 59 verkochte loten en won 

1 uur privéles. Derde werd Maggy van Gilst met 

54 loten en won 1/2 uur privéles. Gefeliciteerd 

met jullie prijs! 

 

Iedereen nogmaals ontzettend be-

dankt voor jullie inzet! Het bedrag is 

inmiddels besteed aan nieuwe 

hoofdstellen voor alle paarden en 

pony’s. Wij hopen volgend jaar 

weer op jullie te kunnen rekenen! 
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29 mei 2018 Al-
gemene Leden-
vergadering: 
Kom jij ook?  
Wil jij op de hoogte blijven van 

de groei en bloei van onze ma-

nege en hierover meepraten?  

Jouw mening hierin telt. Praat, 

discussieer en denk met ons 

mee!  

We hopen op jouw komst! 

 

Aanvang: 20:00  

Locatie: kantine v/d manege  

Stand van zaken paarden en  
pony’s 
Welkom 

Sinds kort heeft Liethorp een nieuw leuk paard op stal:  

Gigant. Gigant is een 6-jarige bruine KWPN-er die al vele 

harten heeft veroverd. Wij heten deze nieuwkomer van har-

te welkom! 



 

Lieve ruiters, mama’s, papa’s, pensionklanten, 

Manegepaarden moeten net als mensen naar de tandarts. Niet hun favoriete bezigheid, want liever ma-

ken zij ritjes met de ruiters en ruitertjes. Maar het is wel belangrijk dat ook zij naar de tandarts gaan. Omdat 

een behandeling al snel oploopt tot € 40 - € 80, is het niet haalbaar voor de manege om alle paarden en 

pony’s te helpen. Daarom hebben wij jullie hulp nodig! 

Leden van Ruitervereniging Liethorp organiseren een mini-photoshoot. Een photoshoot waarbij jij op de 

foto mag met jouw lievelingspaard/-pony! Hoe gaaf is dat? En het mooie is, de opbrengst van de mini-

shoot gaat volledig naar de tandartsbehandelingen voor onze manegetoppers!  

● Kosten: € 10 

● Amateurfotograaf: Channah Kwerreveld 

● Datum en tijd: zondag 4 maart vanaf 11.00 uur 

Meedoen? Grijp je kans en schrijf je in! 

De inschrijfformulieren hangen in de hal van de manege op het prikbord. Vermeld op het formulier naam, 

e-mailadres en natuurlijk de knappe, lievelingspony of -paard met wie jij graag op de foto wilt. De kosten 

bedragen € 10 euro. Stop deze - tezamen met het inschrijfformulier -  in een dichte envelop en gooi die in 

de ideeënbus in de kantine. 

De inschrijving blijft een week open zodat iedereen die mee wil doen, ook een eerlijke kans krijgt mee te 

doen. De foto’s worden opgestuurd naar het opgegeven e-mailadres. 

Kan je niet meedoen? Jouw gift is alsnog van harte welkom! 

Wil je graag alsnog jouw steentje bijdragen aan een goed gebit van onze paarden? Dan is jouw gift van 

harte welkom. Elke bijdrage helpt! En iedere euro is er 1! De enveloppen liggen op de brievenbussen 

naast de ingang van de kantine. Daar kun je jouw bijdrage in doen en deponeren in de ideeënbus.  

 

Alvast veel dank namens Ruitervereniging Liethorp en alle manegepaarden en -pony’s!  

 

Altijd al een hengstvlecht willen maken? Of van die mooie knotten willen maken waar je de 

topruiters mee in de baan ziet verschijnen? Wij gaan het je leren! Binnenkort organiseren wij 

een vlecht/knotcursus. Hoe, wat, en wanneer lees je snel. Wordt vervolgd………. 

Special 
Exclusief: Photoshoot met jouw lievelingspaard of pony? 



Kalender 

*** 

Ponycarnaval 

28 feb, 1 en 2 maart 

Manege Liethorp 

* * * 

FNRS wedstrijden  

18 maart 

27 mei 

17 juni 

8 juli 

2 september 

7 oktober 

4 november 

9 december 

08:00 - 17:00 

Manege Liethorp 

 

* * * 

Dag van de Pony 

21 mei 

08.00 - 17:00 

Manege Liethorp 

* * * 

Algemene Leden 

Vergadering 

29 mei 

20:00 

Manege Liethorp 

 * * 

 Algemene leden  

Vergadering 

28 november 

20:00 

Manege Liethorp 

* * * 

Kijk voor meer eve-

nementen en infor-

matie op 

www.liethorp.nl  

Zorg dat je erbij bent: “Dag van de Pony” 
Reserveer in je agenda: maandag 21 mei a.s.! 

Op maandag 21 mei van 08.00 –17.00 staat deze superleuke dag in het teken van 

alle manegepony’s. Er zijn leuke spelletjes om 

te doen en er is een heus defilé (neem leuke 

versiersels mee voor je pony!)!  

Tussen de middag is er een lunchpauze waar-

bij gezorgd wordt voor een lekkere snack. De 

bar is geopend en zijn opa’s, oma’s papa’s, 

mama’s, broertjes en zusjes natuurlijk uitgeno-

digd om te komen kijken! 

Wil je meedoen?  

Binnenkort is het inschrijfformulier beschikbaar en hangt op het prikbord in de hal. Er 

is een beperkt aantal plaatsen voor de spelletjes dus zorg dat je er op tijd bij bent! 

Kosten 

 

€ 12,50  

Wees er snel bij: Nog 4 plaatsen beschikbaar! 

Wegens overweldigend succes van het mini-ruiterklamp is besloten om dit 

jaar een 3-daags ponycarnaval te organiseren in de voorjaarsvakantie: 

Iedere dag van 10.00 - 15.30 uur bezig zijn met pony's! Op 28 februari, 1 en 

2 maart kunnen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar genieten van su-

perleuke activiteiten met pony’s, spelletjes, lekker eten en nog veel meer. 

De kosten voor dit 3-daags ponycarnaval bedragen € 105. 

Heb je er ook zo’n zin in? Stuur dan een e-mail naar info@liethorp.nl om je 

aan te melden!  



Idee voor de 
nieuwsbrief?  

Wij hopen jullie met deze 

nieuwsbrief voldoende te 

hebben geïnformeerd. De 

volgende nieuwsbrief ver-

schijnt zo snel mogelijk! 

 Mis jij iets in de nieuws-

brief?  

 Of  heb je een sugges-

tie? 

 Of  vind je dat iets nóg 

beter kan?  

Dan horen wij dat graag! 

Mail jouw reactie naar  

info@liethorp.nl  

 

Mededelingen van het bestuur 
 

Rokersbeleid 

 

Zoals eerder is aangekondigd wil het bestuur van 

ruitervereniging Liethorp een rookvrije club maken. 

Het bestuur heeft aangegeven het rokersbeleid per 

01-01-2018 gefaseerd in te voeren . Een eerste stap is 

daarom gezet. Rechts van de entree bij de coniferen 

is een speciale rokersplaats ingericht. Roken is  alleen 

nog maar toegestaan IN het “rokershuisje”.  

9 april: Nieuw dak voor 1ste rijhal, stallen en hooiberg 

De dakvervanging staat gepland op maandag 9 april 2018.  

Het vervangen van het dak geeft ongemak, maar daarvoor vragen wij jouw 

begrip. In het kader van onze gezondheid en die van onze paarden en pony’s, 

is deze aanpassing van groot belang. Wij vertrouwen op ieders medewerking! 

In de 1e week van maart lees je hier meer nieuws over. 

Inzamelen oud papier 

Graag wil het bestuur het belang van het inzamelen oud papier voor de ruiter-

vereniging blijven benadrukken. Oude kranten, tijdschriften, reclamefolders 

etc. leveren nl. nog steeds extra geld op voor onze clubkas. Oud papier en 

karton kan ingezameld worden in de oranje papiercontainer naast de blauwe 

strocontainer. Je helpt de ruitervereniging hier enorm mee.  

Dus beste leden, als je naar onze ruitervereniging komt, neem oud papier mee 

naar onze papiercontainer: deze papiercontainer is altijd “open”, En  wil je dit 

ook vragen aan familie, buren en vrienden ?  

Er is weer plaats: Nieuwe leden van harte welkom! 

Nu onze wachtlijsten voor de jeugd zijn opgelost, kunnen wij weer kinderen 

plaatsen in onze halfuurs ponylessen (6 en 7 jaar) en in de uurslessen voor de 

kinderen vanaf 8 jaar. Voor tijden en prijzen zie onze website www.liethorp.nl,  

Bovendien hebben wij voor volwassenen een kennismakingsactie: 

 

Twee lessen voor de prijs van één! 

 

Wil jij lid worden? Of ken je iemand uit jouw omgeving die kennis wil maken 

met de paardensport? Maak dan gebruik van deze aanbieding. Bel met 071-

5411078 of kijk voor meer informatie op www.liethorp.nl. 

 

 

 

 

 


