
 

     
      Weert, 26 november 2022   
 Beste menvrienden, 

Gelukkig kunnen wij, De Aangespannen Haflinger regio zuid, dit jaar 

weer een info-ochtend organiseren. Dit jaar is er gekozen voor een iets 

andere opzet met weinig theorie en veel praktijk.    

 

Als spreker is Joke Ramakers van paard en g.r.o.e.i. uitgenodigd. Zij zal in 

manege Stal Le Winne te Leveroy een clinic verzorgen waar vele aspecten 

van horsemanship zullen worden besproken en getoond. Na een stukje 

theorie van ongeveer een halfuurtje zal zij met haar eigen pony 

demonstreren wat zij in de theorie heeft verteld. Na een korte pauze kunnen  

onder leiding van Joke vier deelnemers met eigen paard aan de slag met 

eenvoudige grondwerkoefeningen. Daarna kan een tweede groep van vier 

ruiters op het paard deelnemen aan een aantal oefeningen in stap, draf en 

stilstand. Beide delen duren een half uurtje en laten je proeven aan de 

mogelijkheden van je paard. 

 

De Aangespannen Haflinger regio zuid verwelkomt jullie op zondag 11 

december 2022 bij manege Stal Le Winne, Scheyvenhofweg 8  in Leveroy, 

gemeente Heythuysen. De manege is open vanaf 9.00 uur. De clinic begint 

om 9.30 uur. Omstreeks 12u is de clinic ten einde. Wij vragen een kleine 

bijdrage van € 3,- aan de kijkers.  

Wil je deelnemen aan een clinic geef je dan op. Dit kan via mail naar 

d.a.h.zuid@hotmail.nl  

Deelname kost 10 euro per clinic. Je kunt voor beide delen opgeven 

indien er nog plaatsen open zijn, maar geef je voorkeur op, want dan 

kunnen we bekijken hoe we de plekken verdelen.(leden gaan voor op niet-

leden) 

 

Er  kan onder het genot van de traditionele lunch van spek en eieren 

nagepraat worden. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 2,- voor leden 

van “De Aangespannen Haflinger” en   € 5,- voor niet-leden. Dit kan 

betaald worden op de ochtend zelf. 

 

Iedereen is dus van harte welkom ook paardenvrienden buiten de 

vereniging. Zeg het dus verder en breng zoveel mogelijk paardenvrienden 

mee. De drank is voor eigen rekening.  

Gelieve op te geven voor 5 december per mail d.a.h.zuid@hotmail.nl met 

hoeveel personen men wil mee-eten. Dit om het aantal te vullen borden te 

kunnen inschatten. 

Hopelijk tot 11 december! 

      Vriendelijke groeten 

     Namens het bestuur 

     Simone Timmermans 
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