
 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSFLITS ‘t Hoefijzer 
Maart 2016  

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde vrijwilligersavond. 

 

14 t/m 19 maart DIPLOMARIJDEN 

De eerste ruiters hebben hun diploma behaald. Verder deze week tijdens 

iedere les wordt de proef gereden. Publiek is van harte welkom! 

Agenda  

- 25 maart Goede Vrijdag ’s avonds geen lessen 

- 28 maart Tweede Paasdag geen lessen 

- 27 april Koningsdag geen lessen 

- 5 mei Hemelvaart/Bevrijdingsdag geen lessen 

- 16 mei Tweede Pinksterdag geen lessen  

- 11 juni Landdag in Hardenberg,  

meer info volgt binnenkort  

10 juni ’s avonds geen lessen 

- 9 juli start zomervakantie, geen les 

- 9 juli vrijwilligers barbecue 

- 29 augustus beginnen de lessen weer 

 

 

Nieuwe bodem 

We zijn erg blij met de nieuwe bodem in de 

rijhal. De bodem loopt lekker voor de 

paarden en de vrijwilligers. De gaten zijn 

verleden tijd. Het voelt en is veel veiliger zo. 

Ook het diplomarijden verloopt prima op 

deze veilige bodem. 

Via deze weg willen we graag 

Stichting Nijdier, Old Grand Dad-Club, 

Stichting ParaPaard, Johan Cruyff 

Foundation, Jeroen Dubbeldam, 

Rabo Stimuleringsfonds en 

Stichting Vrienden van ‘t Hoefijzer  

nogmaals hartelijk bedanken. 



 

 

 

maandagochtend   Ciska Geerlings 038-4533885 06-19209828 

maandagmiddag Hanneke Schuth  06-23283975 

dinsdagmorgen Yvanka van der Steeg  06-14020691 

dinsdagmiddag   Henny van der Veen 038-4651749  

woensdagochtend Toos Vat 038-4548616  

woensdagmiddag Riki Wigbers 038-4546732 06-34712309 

woensdagavond Riki Wigbers 038-4546732 06-34712309 

donderdagmiddag Yvanka van der Steeg  06-14020691 

donderdagavond    Kirsten Kok  06-53975668 

vrijdagmiddag Ciska Geerlings 038-4533885 06-19209828 

vrijdagavond Gerd & Adrie Klein 038-4539650 06-41003200 

zaterdag Karen Nijdam  06-11174900 

Afmelden ruiters: 

A.u.b. de manege bellen: 038-4530478. Of per mail: info@thoefijzer.nl 

 

Opzeggen lessen: a.u.b. schriftelijk naar: ’t Hoefijzer, 

t.a.v. Annet Scheffer, Hollewandsweg 15-b, 8014 BE Zwolle. Of per mail: annet@thoefijzer.nl 

 

Wil je nog een eigen cap, rijbroek of laarzen? Wij verkopen ze, nieuw en tweedehands. 

Vraag je instructrice ernaar. 

 

 

 

Afmelden vrijwilligers/stagiaires 

Als je niet kunt komen helpen tijdens de lessen, graag op tijd afmelden bij de dagdeelcoördinator. 

Hollewandsweg 15-b 

8014 BE Zwolle 

038-4530478 

www.thoefijzer.nl 

info@thoefijzer.nl 

Zonnepanelen 

Sinds vorig jaar augustus liggen er 

zonnepanelen op het dak van de manege. 

Zie onderstaand wat ons dat al opgeleverd 

heeft! Het grafiekje geeft de maand maart 

2016 weer, we hopen op veel zonnige 

dagen. 

Menles maandagavond 
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