Nieuwsbrief december 2019
De feestdagen komen er weer aan, we kunnen wel zeggen dat 2019 een leuk en bijzonder jaar vol met paardensport
plezier is geweest, voor ons als team van Zilfia’s Hoeve is het voorbij gevlogen. We hebben weer heel veel nieuwe
ruiters en amazones mogen verwelkomen op ons bedrijf. Helaas hebben we ook van mensen afscheid moeten nemen,
alle meiden en jongens die zijn gaan studeren in het land of helaas door schoolroosters geen tijd meer hebben.

Mail adres manegelessen:
Gebruik a.u.b. voor alle vragen met betrekking op abonnementen, het afzeggen van lessen of verplaatsen van lessen
alleen het volgende mail adres: lessen@zilfiashoeve.nl

Geen lessen op de volgende dagen in de kerstvakantie:
Dinsdag 24 december,
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december (carrousellessen verplaatst naar: zondag 5 januari)
Dinsdag 31 december
woensdag 1 januari
De overige lessen blijven gewoon staan, inhalen kan op die dagen ook gewoon.

Kerstvakantie pony huren:
het was vorig jaar een groot succes! In de kerstvakantie een dag je eigen pony!
In de kerstvakantie is het mogelijk om overdag tot 14:00 uur je eigen pony te huren! In de wedstrijden map kun je per
dag aangeven wie die dag jou eigen pony is. Je mag ’s ochtends vanaf 09:00 tot ’s middags 14:00 uur je pony rijden en
verzorgen! Je mag 2 keer een uur rijden met een pauze van minimaal een uur. Van die 2 uur mag je 1 keer een half uur
springen.
De data’s die mogelijk zijn:
23-12 - 24-12 - 26-12 tot 13:00 uur (grand café gesloten) 27-12 - 30-12 - 31-12 tot 13:00 uur - 02-01 - 03-01 - 05-01 tot
13:00 uur
De kosten zijn € 35.- per keer, dit is niet te verrekenen met inhaallessen en dient bij opgave gelijk betaald te worden.

Nog een keer de uitleg van het kwartaal abonnement:
We hebben de mogelijkheid voor het afsluiten van een kwartaal abonnement. Zoals iedereen weet is een kwartaal een
periode van 3 maanden. Door deze verbintenis aan te gaan kunt u tegen ons voordelige tarief paardrijden. U kunt dit
dus per 3 maanden verlengen of stopzetten. Gaat u op vakantie of komt langere tijd niet, zorg dan dat u dit voor de start
van het nieuwe kwartaal aan ons doorgeeft. Geef dit door via lessen@zilfiashoeve.nl zo krijgen we nooit verwarring of
een les wel of niet geannuleerd is.
Wanneer u een les 24 uur van te voren afgemeld heeft kunt u deze inhalen op een ander moment. Deze les blijft geldig
tot en met het kwartaal daarop, dus: lessen van Q1 kan je nog inhalen in Q2, de lessen van Q2 in Q3 etc.
Bent u niet in staat met uw kind mee te komen naar de les? U kunt ook een standaard overboeking in uw internet
bankieren zetten. Het bedrag moet dan op de 1e van de maand bij ons binnen zijn zodat wij op 1 moment dit voor
iedereen kunnen checken. U kunt dit doen onder vermelding van de volledige naam van het rijdend lid op ons
rekeningnummer: NL57RABO0379806991 t.n.v. Zilfia bv
Zegt u uw les niet 24 uur van te voren af, dan wordt deze gewoon als gereden in het systeem genoteerd.
De andere mogelijkheden die wij bieden zijn een 10 ritten kaart. Deze is voor 10 lessen 13 weken geldig. En natuurlijk de
losse lessen.

Extra les op zaterdag middag voor paardenruiters:
Op zaterdag van 15.00 tot 16.00 uur is er een extra paarden les bijgekomen. Dit is een gemixte groep. Deze les kan je
gebruiken om lessen in te halen of als de avonden niet lukken.

Springlessen op vrijdag:
De springlessen worden ook in 2020 op vrijdag om half 6 gegeven. We hebben de indeling alleen iets gemakkelijker
gemaakt zodat het minder verwarrend is voor iedereen. In de ONEVEN weken zijn de lessen voor starters / beginners, in
de EVEN weken zijn de lessen voor de gevorderde ruiters. Ook is gebleken dat het vanuit inhalen of met kaarten
verwarrend is. De springlessen zijn daarom vanaf januari een losse les, zo kan er geen verwarring meer ontstaan over de
kwartaal kaarten.

Geen Les tijdens de indoor marathon
Donderdag 16 januari, vrijdag 17 januari en zaterdag 18 januari zijn er geen lessen in verband me de indoor marathon.
Inhalen kan in de weken er voor of er na op andere dagen.
De indoor marathon is een groot spektakel in de binnenbak! En zeker leuk om te komen
kijken. Het is tijdens dit evenement de bedoeling dat menner en paard(en) zo snel
mogelijk het parcours afleggen zonder fouten. De toegang is vrijdag en zaterdag
helemaal gratis.

Poets en opzadel les
Er ligt een map bij de bar waar je je gratis op kunt geven voor 1 van de poets en opzadel
cursussen. Ideaal als het als ouder of als kind nog niet zo gemakkelijk gaat met poetsen
en opzadelen. Je leert alle basis elementen voor het poetsen en opzadelen.

Sponsor bord ophangen?
Wilt u met uw bedrijf ook reclame maken in onze binnenhal? U steunt hiermee de Stichting Zilfia’s Hoeve. Vanuit deze
stichting worden alle paarden evenementen georganiseerd. Deze stichting wordt gerund door vrijwilligers welke zicht
met ziel en zaligheid inzetten voor de wedstrijden. Door een bord in onze hal op te hangen bent u voor honderden
mensen zichtbaar en u zorgt ervoor dat wij mooie prijzen kunnen kopen voor de onderlinge en landelijke wedstrijden!
Een bord in de binnenhal hangt al voor € 220,- per jaar! Het enige wat u hoeft te doen is het bord aanleveren. Heeft u
hier vragen over of interesse in? Mail dan naar vivian@zilfiashoeve.nl

Evenementen
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donderdag
zaterdag
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Buts competitie springen voor manege ruiters klasse AA tm B
Onderlinge Buts competitie dressuur + Beginners dressuur F1 t/m F4
Kerst Pas de Deux voor manege ruiters.
Kerst Diner Tante Fie
Landelijk Dressuur Z1 t/m ZZL Pa + Po
Landelijk Dressuur B t/m M2 Pa + Po
Oudjaarsborrel
Indoor marathon Houten
Indoor marathon Houten
Subtop dressuur
Onderlinge Buts competitie dressuur + Beginners dressuur F1 t/m F4
Landelijk springen paarden BB t/m ZZ
Landelijk springen paarden BB t/m M + Buts competitie springen
Subtop dressuur
Koeienkeuring
Onderlinge Buts competitie dressuur + Beginners dressuur F1 t/m F4

