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Lieve mensen 

Wat voelde ik mij schuldig naar jullie. Jullie mochten ineens niet meer 

pony- of paardrijden. Niet meer binnenkomen in de manege om pony’s te 

poetsen of te knuffelen. Het hek ging dicht. Op het moment dat ik mij 

hieraan over kon geven, heb ik een emmer met sop gemaakt en de kwast 

en verf gepakt! 

Net toen dit begon te wennen mochten wij weer beginnen met de 

kinderlessen. Weliswaar met beperkende maatregelen. 

Hoe bedoel je een onrustige tijd, Corona tijd?!?!? 

Ik ben trots op iedereen, wij houden ons goed aan de maatregelen! Ik ben vooral erg trots op 

de allerkleinste ruiters. Zij komen toch maar mooi alleen bij ons op het terrein, zonder hun 

ouders. 

Ik wil iedereen die mij helpt heel erg bedanken. Door jullie kunnen wij op deze manier 

draaien! Samen komen wij deze rare tijd door! 

Warm groet, Mandy 

 

Compensatie  

Zoals jullie allemaal weten zijn door de Corona crisis de lessen per 16 maart tijdelijk gestopt. 

Dat was voor iedereen een hele moeilijke tijd en wij zijn dan ook blij dat wij de lessen per 4 

mei mochten starten voor de kinderen en per 11 mei voor de volwassenen. De kinderen 

hebben in totaal 6x geen les gehad en de volwassenen hebben 7x geen les gehad. 

Wij hebben heel hard nagedacht hoe wij jullie tegemoet kunnen komen, zonder dat de 

paarden en pony’s tekortgedaan worden en zijn tot de volgende oplossing gekomen.  

Voor de kinderen: 

De klanten die per kwartaal betalen hebben 2 lessen minder betaald in het 2e kwartaal en 

hun kinderen hebben in de vakantieweek van 4 mei wel les gehad. Dat zijn 3 

gecompenseerde lessen. 

De klanten die per half jaar of per jaar betalen gaan de eerstvolgende keer 2 lessen minder 

betalen. 

Voor de avond-, volwassenlessen: 

De klanten die per kwartaal betalen hebben 2 lessen minder betaald in het 2e kwartaal.  

Jullie zijn een week later begonnen en wij bieden jullie de mogelijkheid om in overleg, voor 

de zomervakantie, twee lessen extra te rijden.  

Daarvoor kun je óók op dinsdagochtend of op donderdagavond terecht. (Mits er voldoende 

aanmeldingen zijn) Graag de lijst op het prikbord invullen welk moment je wilt komen! 

Op deze manier neemt Manege Warnaar de helft van de gemiste lessen voor haar rekening. 

Wij gaan ervan uit dat deze oplossing naar ieders tevredenheid is.  

Mandy en Nino 
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LET OP! 

In de maand juni is alleen het herentoilet geopend voor de hoge nood en/of 

handen wassen. Willen jullie zoveel mogelijk thuis naar het toilet gaan?  

 

Apollo met pensioen 

Wij hebben een moeilijk en ook fijn besluit kunnen nemen voor 

Apollo. Hij is verhuisd naar een plek met veel weidegrond en gaat 

daar heerlijk van zijn pensioen genieten. Apollo is op jonge leeftijd bij 

de manege gekomen en in de loop van jaren, de lieveling van vele 

geworden. Apollo zal erg gemist worden door ons én door jullie.  

3-daagse Warnaar ponyspelen 6-7-8 juli van 9:00 tot 17:00 uur 

Door de onzekere Corona tijd houden wij dit 

jaar geen ponykamp, maar wel de 3-daagse 

Warnaar ponyspelen!  Drie hele dagen heerlijk 

tussen de pony’s en paarden doorbrengen. We 

organiseren héél véél leuke activiteiten. Wat 

precies dat blijft natuurlijk een verrassing. Wij 

verzorgen de lunch, drinken en iets lekkers. 

 

Dit is voor kinderen t/m 12 jaar. De spelen 

gaan door bij minimaal 10 kinderen en wij 

hebben plek voor maximaal 30 kinderen. 

De kosten bedragen € 90,00. Opgeven kan via 

de mail: manegewarnaar@kpnmail.nl of vraag 

een inschrijfformulier aan Mandy of Thea 

Pony of paard huren van 10 t/m 14 augustus 

Wil jij een week lang een pony of paard voor jezelf hebben? Inclusief een spring les en een 

buitenrit onder begeleiding? 

Dat kan! Overleg met Mandy of jij genoeg ervaring hebt. 

Kleine pony € 150,00   Grote pony € 175,00   Paard € 200,00 

Springen in de lessen 

We pakken de teugels weer op en gaan in alle lessen een sprongetje maken.  

Woensdag en donderdag 3 en 4 juni 

Vrijdag en zaterdag 12 en 13 juni 

Maandag en dinsdag 22 en 23 juni 

Zomervakantie van 6 juli t/m 15 augustus. 

Van 9 juli t/m 9 augustus zijn wij gesloten 
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