Zomer lessen
Vanaf 4 april gaan wij weer buiten lessen. De buitenbak ligt er weer netjes bij en we hebben er zin in!
Zoek je nog fijne dressuur- en springlessen dan ben je bij ons aan het goede adres. Of je nu je jonge
paard wil laten wennen aan meerdere paarden in bak voordat je op wedstrijd gaat of in een klein
groepje wilt trainen. Iedereen is welkom.
Op donderdag 2 mei zullen wij een kennismakingsles organiseren. Op deze avond kun je kennis
maken onze instructrice en een proefles rijden. Gratis en voor niets. Ook als je lid bent van een
andere vereniging ben je ook bij ons welkom in de lessen. Ben je geïnteresseerd? Geef je dan snel op
via info@bergveen.nl.
De kosten voor de zomerlessen zijn €90,- per kwartaal. 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.
Activiteiten
Wij zijn aan het nadenken over activiteiten die we straks in het outdoorseizoen kunnen organiseren
voor jullie. Vorig jaar heeft Marian van Beowulf Dier & Massage een Keep Calm & Stretch workshop
gegeven waar de deelnemers zelf aan de slag konden met stretch en massagetechnieken op het
paard. Mocht jij zelf ideeën hebben of iemand kennen die hele fijne clinics laat het ons dan vooral
weten. Gaan wij kijken wat we voor jullie kunnen doen!
Activiteiten in de regio
- Op 28 april organiseert rijvereniging De Stroomruiters een proefgerichte clinic in
samenwerking met Frans van den Heuvel in Beilen. De kosten zijn €30,- per combinatie en je
kunt je opgeven via stroomruiters@hotmail.com. Meer informatie vindt je hier.
https://bergveen.blob.core.windows.net/bergveen/2019%20proefgerichte%20clinic%20Frans.p
df

-

Manege Niop organiseert een onderlinge wedtrijd Kür op muziek rijden op 28 april. De kür
kan individueel, als tweetal of als groep worden gereden. Deelname is voor iedereen en de
kosten zijn €5,- per persoon. Aanmelden kan via onderlingeniop@gmail.com

Bestuurswissel
Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 februari jl. heeft Alberdina Buiskool Leeuwma haar
bestuursfunctie als penningmeester neergelegd. Wel blijft ze deel van het bestuur als algemeen
bestuurslid. Bedankt Alberdina voor je rol als penningmeester binnen het bestuur. De nieuwe
penningmeester hebben we gevonden in Ealse Bouma. Bij hem kun je dus nu terecht voor vragen of
opmerkingen over je factuur via penningmeester@bergveen.nl.
Outdoor wedstrijden
Dit jaar zullen wij helaas geen groot concours organiseren, maar zijn we wel bezig met een
avondwedstrijd in juni. Hierover zijn wij met verschillende partijen nog in overleg. We zullen het op
Startlijsten en Facebook kenbaar maken als we de wedstrijd mogen organiseren.

Nieuwe leden van 2019
We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen bij Bergveen. Bedankt dat jullie gekozen
hebben voor Bergveen!
Namens,
Het bestuur.
Hans, Alberdina, Ealse, Maaike, Alies, Iris en Jildou

