
 
 

Het coronavirus is overal en ook wij hebben ermee te maken. Wij hopen dat iedereen gezond is en 

nog lekker met de paarden bezig kan zijn. Wij mogen gelukkig nog gewoon paardrijden en ook de 

groepslessen zijn weer van start gegaan.  

 

Vanaf 1 oktober zijn wij weer binnen gaan lessen in de manege in Norg. Dit jaar hebben wij drie 

lessen op de donderdagavond. Michella Kloosterman geeft de dressuurlessen en Alberdina Buiskool 

Leeuwma verzorgt de springlessen. We hebben nog plek voor nieuwe lessers. Ben je nieuwsgierig en 

en zou je eens een tweetal gratis proeflessen willen volgen? Dan moet je bij Iris zijn op 0650271782.   

De kosten voor de winterlessen bedragen € 90,- per kwartaal.  

 

Onderlinge wedstrijd 

Op 20 september hadden wij een onderlinge wedstrijd gepland staan met PSV Norg. Deze stond voor 

begin dit jaar al gepland op 29 maart, maar deze kon helaas niet doorgaan door de COVID-19 

maatregelen. Gelukkig lukte het deze keer wel en hadden wij uitstekende dag. Het zonnetje heeft de 

hele dag geschenen en er waren veel enthousiaste ruiters en amazones. De samenwerking met PSV 

Norg is goed bevallen en wij gaan samen meer organiseren. Fotograaf Kor Bakker heeft prachtige 

foto’s gemaakt op deze dag. De foto’s zijn op zijn website te bekijken.  

 

Dressuurwedstrijden Norg 

Ook tijdens het indoor seizoen willen wij niet stil zitten. In december zouden wij een wedstrijd 

organiseren die deel uitmaakt van de NORGerBERG competitie. Helaas hebben we deze ideeën in de 

ijskast moeten zetten. Wij hopen dat wij de competitie door kunnen schuiven naar 2021, want we 

hebben ontzettend toffe prijzen kunnen regelen. Houdt onze facebookpagina in de gaten.   

 

De nieuwjaarsborrel kan helaas niet doorgaan door de COVID-19 maatregelen, maar we hebben wel 

een datum geprikt voor de algemene ledenvergadering. Dit zal zijn op 8 februari 2021 om 20:00. De 

locatie is in afwachting van de COVID-19 maatregelen. Als wij niet fysiek bij elkaar mogen komen, 

zullen we kijken naar andere mogelijkheden. Hier zullen wij jullie op tijd over informeren.  

 

Wij wensen jullie heel veel fijne paardrijkilometers.  

 

Namens, 

Hans, Ealse, Iris, Aida en Jildou 

 

 


