
 
 
 
Winter lessen 
 
De winterlessen zijn alweer in volle gang, maar we hebben nog steeds plek voor nieuwe lessers.  
Zoek je nog fijne dressuur- en springlessen op de donderdagavond dat ben je bij ons aan het goede 
adres. De kosten van de winterlessen zijn €90,- per kwartaal en dat is eigenlijk maar €7,50 per les. 
Wil je liever een losse les meerijden, omdat je binnenkort een wedstrijd hebt en nog wat puntjes op 
de I wilt zetten? Dit is ook zeker mogelijk voor maar €10,- per les. Je kunt hiervoor contact opnemen 
met Iris op 0650271782.  
 
Indoor wedstrijden 
 
Ook dit jaar organiseren wij weer indoor dressuur wedstrijden in de Manege te Norg op: 
8 en 9 december 2018 
19 en 20 januari 2019  
 
Opgeven kan via MijnKNHS. Op 8 december en 19 januari mogen de pony’s van start in de klasse B, 
L1, L2, M1 & M2. Ook de paarden klasse B mogen zaterdag starten. Op zondag 9 december en 20 
januari mogen de paarden L1, L2, M1 & M2 in de baan.  
 
Lol met je knol 
 
Op 5 januari 2019 zullen wij een oefenwedstrijd 
organiseren in de manege te Norg. Er zal mogelijkheid 
zijn tot het rijden van een dressuurproef en een 
springparcours. Daarnaast zal er nog een ‘Lol met je knol’ 
element aan toegevoegd worden, maar het bestuur is 
nog druk bezig met de invulling van dit programma. Wel 
zoeken we nog combinaties die iets speciaals kunnen 
met hun paard. We hebben Maaike de Jong die een show 
zal geven met haar Friese paard en er zal een Pas de 
Deux verreden worden, maar er is nog genoeg plek voor 
andere combinaties. Doe jij aan vrijheidsdressuur, kun je 
op neckrope springen of wil je met een zestal rijden. Laat 
het ons weten op wedstrijden@bergveen.nl  
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Op 5 januari 2019 zal onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats vinden in de kantine van de Manege 
Norg. Zet deze datum in je agenda! Leden zijn uitgenodigd om op samen het nieuwe paardenjaar te 
vieren. Iedereen neemt een hapje mee en drankjes zijn verkrijgbaar aan de bar.  
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Algemene ledenvergadering 
 
Graag zien we jullie op maandag 11 februari 2019 voor de algemene ledenvergadering van Bergveen. 
Deze zal plaatsvinden bij café Zwanenveld.  
 
Nieuwe leden van 2018 
We hebben dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Bedankt dat jullie voor 
Bergveen gekozen hebben!  
 
Namens, 
 
Het bestuur. 
Hans, Alberdina, Maaike, Alies, Iris en Jildou 
 


