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Hallo Lamoentje,

Hierbij ontvang je weer een informatiebrief van Het Lamoen. Er zijn wat wijzigingen voor de rij-
lessen i.v.m. de feestdagen en we hebben een extra activiteit georganiseerd voor in de kerst-
vakantie!
Lees hem goed door zodat je op de hoogte bent van het laatste nieuws.
 
Geen rijlessen:
Op maandag 26 december (2e kerstdag) en zaterdag 31 december (oudejaarsdag)  wor-
den er geen lessen gegeven. De kinderen die normaal op deze dagen les krijgen kunnen dat
inhalen op de extra lessen die we gepland hebben of in de reguliere lessen als hier een plek
vrij is.
Ook als je in de afgelopen periode een les gemist hebt kun je die inhalen in deze lessen.

Exta activiteit: 

Het lijkt Emma, Anna en Pauline leuk om jullie in de kerstvakantie kennis te laten maken met 
een stukje basis grondwerk en longeren met onze pony’s. Zoals jullie weten is het zowel voor 
ons als onze pony’s belangrijk elkaar te respecteren in de omgang. Dit leer je samen met een 
pony in het gedeelte basis grondwerk. Ook het soepel blijven is voor onze pony’s heel belang-
rijk, ze doen uiteindelijk heel belangrijk werk! Ze dragen  heel wat kinderen en volwassenen op
hun rug . En net als mensen hebben pony’s een voorkeurs kant, ze lopen b.v. makkelijker 
linksom dan rechtsom . In het stukje longeren leer je de voorkeurs kant van je pony te ontdek-
ken en natuurlijk ook wat jou houding is als je longeert . Hoe houd ik de lijn vast en dan ook 
nog de lange longeerzweep? En je eigen lichaamshouding ten opzichte van de pony is ook 
heel belangrijk. Kortom ons lijkt het heel leuk om jullie hierover iets uit te leggen. Zien we jou 
de 27e december (van 13-15 uur) ook ? Tussendoor krijg je nog wat te drinken en iets lekkers.
De kosten hiervoor zijn € 5. Graag van te voren overmaken op onze bankrekening NL20RA-
BO0139996788 of contant betalen op 27 december om 13 uur. Graag opgeven per e-mail

Voor de inhaallessen moet je je opgegeven! Stuur  even een e-mail om je op te geven!
Mocht je een les willen inhalen en je kunt niet op de aangegeven tijden overleg dan even met
Jannette. Er is altijd wel een passende oplossing te vinden. Als er geen verandering is in je
normale lesuren dan gaan we er vanuit dat je komt. 
Kun je niet stuur dan op tijd (24 uur van te voren) een e-mail of app even (06-54314554).
Niet geweest en niet afgezegd: dan wordt je les wel gerekend!

: gewoon natuurlijk!
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Hierbij  het rooster voor de extra lessen  en de activiteit in de kerstvakantie en de aanpas-
singen:

Dinsdag 27-12 13.00-15.00 uur Longeer les en grond werk
Vrijdag 30-12 Inhaallesrijles voor beginners 14.30-15.30 uur door Pauline
Zaterdag 31-12 geen lessen
Dinsdag 3-1 Inhaal rijles voor middengroep 15.00-16.00 uur door Pauline

Wat bedoelen we met:
 beginners: als je minder dan 1 jaar op les zit en nog niet durft te galopperen
 middengroep: als je minder dan 3 jaar op les en al wel durft te galopperen in de rijbak

maar nog niet in een buitenrit
 gevorderden: als je langer dan 3 jaar op les zit en zowel in de rijbak als tijdens een bui-

tenrit durft te galopperen
In het bovenstaande lijstje staat geen inhaal les voor gevorderden. In de gevorderde re-
guliere les zijn genoeg plekken over om een les in te halen.

Door de inflatie zijn ook wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen.
Hier volgen de nieuwe tarieven voor 2023:
.
AUTOMATISCHE INCASSO RITTENKAART
per 2 maanden  voor kinderen € 86,00 10-rittenkaart kinderen € 119,00

per 2 maanden voor volwassenen 
(vanaf 20 jaar)

€105,00 10-rittenkaart volwassenen
(vanaf 20 jaar)

€ 141,00

Om alvast in je agenda te zetten:

De wedstrijd- en spelletjesdag van Het Lamoen hopen we op
17 juni 2023 te organiseren!

Pauline hoopt in van 23 januari t/m 18 februari op bezoek te gaan bij haar dochter, schoon-
zoon en (hopelijk dan) pasgeboren kleinzoon in Zuid Afrika. In die 4 weken geven de volgende
instructrices de lessen:
Dag en datum Les tijd wie
Maandag  23-1, 30-1, 6-2 en 13-2 10.30-11.30 Jamie Koster
Dinsdag 24-1, 31-1, 7-2 en 14-2 16.00-18.00 Jolijn Gerrits
Dinsdag 24-1, 31-1, 7-2 en 14-2 18.00-19.00 Anne Klein Letink
Woensdag 25-1, 1-2, 8-2, en 15-2 14.00-16.00

17.30-20.00
Emma Roelofs

Donderdag 26-1, 2-2, 9-2 en 16-2 15.30-21.00 Emma Roelofs
Vrijdag 27-1,3-2, 10-2 en 17-2 15.30-18.30 Emma Roelofs
Zaterdag 28-1, 4-2, 11-2 en 18-2 10.00-13.00 Jamie Koster

Wij wensen u / jou heel fijne kerstdagen een gezond en gelukkig
2023 en veel paardrijplezier!!

Met vriendelijke groeten van Pauline, Emma, Anna, Arie & Jannette


