Manege Mariahoeve: drie sterren van de FNRS keuring!
Manege Mariahoeve bevindt zich aan de Hoofdweg in het buitengebied van Mijdrecht. In deze
groene omgeving hebben onze paarden genoeg
vrijheid om lekker te rennen of rustig te grazen.
Wij zijn een gezellige manege waar ook pensionstalling mogelijk is.
Onze ruime stallen zijn voorzien van stromend
water. De paarden staan op stro. Er wordt inmaak
(bijna hooi) en onderhoudsbrok gevoerd. Heb je
speciale wensen i.v.m. voer voor je paard dan is
dat bespreekbaar.
De Mariahoeve beschikt voor de pensionklanten
over een aantal faciliteiten. Zo kunt u uw paard
rijden in de buiten- en binnenbak, of beweging
geven in de longeerkraal, in de bestrate stapmolen, of in de paddock. Voor de verzorging
van uw paard kunt u de poetsplaats met koud
en warm water gebruiken. Uw harnachement ligt
droog en warm in de zadelkamer, waar voor de
pensionklanten afsluitbare kasten zijn. Ook kunt
u uw trailer bij ons op het terrein stallen. Deze
faciliteiten zijn allemaal bij de prijs inbegrepen.
In de zomermaanden staan de paarden overdag in de wei en ’s nachts in de stal. Dit geldt
natuurlijk niet als het onweert of als het weer het
niet toelaat. Er wordt goed in de gaten gehouden
of het mogelijk is dat de paarden naar buiten
kunnen.
Manege Mariahoeve is aangesloten bij de FNRS
en bij de laatste keuring zijn we gestegen van
twee naar drie sterren Als je lid bent van onze
manege kun je ook lid worden van de FNRS.
Je ontvangt dan een ruiterpaspoort en je kunt
deelnemen aan de FNRS proeven voor dressuur,
springen of buitenrijden. Zo kun je op een leuke
manier je rijvaardigheid testen en jezelf steeds
verbeteren.

Onze lessen worden gegeven door gediplomeerde instructrices en sluiten aan op de proeven van
de FNRS. Je kunt bij ons deelnemen aan de lessen vanaf ongeveer 7 jaar. Eén keer in de maand
zijn er springlessen.
Vanaf januari zijn de lessen gewijzigd naar
lesuren van 3 kwartier met maximaal 4 ruiters per
les.Ook is het mogelijk privélessen te nemen.
Voor de pensionklanten is het mogelijk om een
eigen instructeur of instructrice mee te nemen.
Regelmatig houden wij verschillende leuke evenementen. ’s Zomers een ponykamp, waarbij er

“gelogeerd” wordt in de wei. Elke deelnemer mag
zijn tent opzetten in de wei, wat heel gezellig is.
Uiteraard staat het paardrijden centraal in deze
week, met buitenritten, wedstrijdjes enzovoort.
w’s Avonds rond het kampvuur wordt er bijgepraat
over de dag en natuurlijk mag de barbecue en de
bonte avond niet ontbreken.

door de manege. Vervolgens gaan we de pony’s
poetsen en opzadelen, dan ponyrijden en als
afsluiting een patatje met een frikadel of kroket
eten.
Bij ons bestaat de mogelijkheid om een pony of
paard te leasen. Afhankelijk van de gemaakte
afspraken kun je dan twee of drie keer per week
lessen volgen en vrij rijden op je “eigen” paard of
pony.

Wij organiseren themawedstrijden. Je kunt hier
aan meedoen met je lesgroep. De ruiters rijden
dan hun zelfgemaakte proef verkleed volgens hun
Tijdens en na alle activiteiten kunt u genieten
zelfgekozen thema en op bijpassende muziek.
van een hapje en een drankje in onze gezellige
kantine.
Niet alleen organiseren wij themawedstrijden,
maar ook organiseren we één keer per jaar een
carrousel wedstrijd. Dit is erg leuk om te doen en Bent u, net als wij, enthousiast over de Mariahoeve en wilt u meer informatie?
vooral ook heel mooi om naar te kijken.
Dan kunt u telefonisch contact opnemen. Ons
Bij manege Mariahoeve verzorgen wij kinderpar- telefoonnummer is 0297-594466 b.g.g. 06tijtjes. Deze partijtjes zijn mogelijk voor kinderen
10088786. Of u kunt onze website bezoeken:
vanaf zes jaar. We beginnen met een speurtocht www.mariahoevemijdrecht.nl
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