
In dit nummer: 

Door Ellen Klomp 

Hoi ruiters van manege De Volte, 
 
Wat leuk dat ik het voorwoord mag 
schrijven voor dit Voltekrantje. 
Dankzij Joyce en Hester komen we 
weer van alles te weten over de 
manege. Dankjulliewel meiden! 
 
Als medewerkster van manege de 
Volte geef ik geen les maar help ik 
met het werk wat vóór de lessen 
gebeurt. Na 20 jaar op de admi-
nistratie van een drukkerij te heb-
ben gewerkt ben ik met veel plezier 
overgestapt naar het werken op 
deze gezellige manege. Soms best 
hard werken maar daar hou ik van 
en daarom geniet ik elke dag weer 
van de paarden en de buitenlucht in 
de zomer maar ook in de winter. 
 
Zoals jullie weten gebeurt er altijd 
veel op de manege. Leuke dingen 
en soms verdrietige dingen. “Never 
a dull moment” zullen we maar zeg-
gen. 
 
Heel verdrietig was dat Antoinette 
afscheid moest nemen van 2 hele 
dierbare maatjes. Haar paard Ajna 
en haar hond Tayra (boem). Maar 
het leven gaat door en als er een 
deur dicht gaat, gaat er ergens an-
ders weer een raam open. Dat 
brengt dit verhaal bij Honey die op 
14 april 3 jaar is geworden en dus 
oud genoeg om beleerd te gaan 
worden. Daar is Antoinette inmid-
dels mee begonnen en wat doet hij 
het goed! Honey is een zachtaardi-
ge reus en accepteert snel alle 
nieuwe dingen die hij met veel ple-
zier leert.  
 
Ook heeft Michael een nieuwe 
vriendin gekregen, Ziva. Die zwarte, 
vrolijke pluizebol hebben jullie zeker 
al ontmoet. Ziva moet ook nog veel 
leren. Antoinette en Michael helpen 
haar daarbij. Ze heeft al een beetje 
van Michael geleerd om naar de 
waterstraal te happen als het zand 
in de binnenbak wordt gespoten. 

Kostelijk om te zien. 
 
Verder was het ponykamp in Marke-
lo helemaal te gek en heeft de jeugd-
raad zich uitgebreid met nieuwe le-
den. Met nieuwe leden komen ook 
nieuwe ideeën zoals de fotoshoot 
met je favoriete paard. Wat een 
adembenemende foto’s zijn dat ge-
worden! Voor herhaling vatbaar, zeg 
ik. De spelletjesdag was ook weer 
heel geslaagd. Erg gezellig om tij-
dens je werk al die vrolijke gezichten 
te zien. 
 
En dan mijn uitdaging van de afgelo-
pen maanden. Wedstrijd rijden op 
Victoria. Victoria is een geweldig 
mooi en lief paard. In de lessen gaat 
het rijden op Victoria meestal wel 
goed, maar met een wedstrijd is ze 
een pittige tante. Een volte in draf 
rijden is al een uitdaging dus heb ik 
veel gestapt tijdens de proefjes. Vic-
toria moet leren hoe ze zich hoort te 
gedragen op een wedstrijd en daar-
om is het belangrijk om de basis 
goed te krijgen. Misschien als in stap 
alle figuren goed gaan, kunnen we 
het uitbreiden naar de draf. Ik vind 
het erg leuk om dit met Vic te oefe-
nen en misschien lukt het ons ooit. Ik 
geef niet op in ieder geval. 
 
Ik ben erg blij dat Ariaan, Eva en 
Maecy weer op de goede weg zijn 
en over Noeska gaan we hopelijk 
ook snel weer goede berichten ho-
ren. 
 
Nu is het dan zover. De vakantie 
staat weer voor de deur. Dankzij de 
paardentandarts gaan de paarden 
hun vakantie beginnen met keurige 
gebitjes. Zij hebben weer hard ge-
werkt en verdienen hun rust. Ge-
woon even lekker paard zijn en ver-
der niets…..en jullie, jullie wens ik 
ook een hele fijne vakantie. Of je nu 
weg gaat of niet, het is gewoon lek-
ker om even niets te “moeten” dus 
GENIET! 
 
Fijne vakantie allemaal! 
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Door Antoinette vd Koedijk 

Op 22 mei 2005 werd er een mooi 
donkerbruin veulentje geboren bij 
mijn merrie Adorette. 

Ajna was zijn naam. Een groot veu-
len met lange benen. 

Hij groeide uit tot een mooi sport-
paard van ruim 1.70 m groot. On-
danks zijn formaat was het een held 
op sokken, maar wel een met een 
eigen karakter. Je moest ook zeker 
niet zonder zijn toestemming zijn 
stal inlopen, daar was hij niet van 
gediend. 

Op drie jarige leeftijd heb ik hem 
beleerd. Dit pakte hij moeiteloos op. 
Een heerlijk paard om mee te rijden. 

In december moest de training voor 
een half jaar worden onderbroken 
wegens een beklemming in zijn stal. 

Alles genas en het zag er weer goed 
uit.  

Nadat ik zelf een tijdje met een gebro-
ken voet uit de running was in 2014 
werd het rijden  steeds minder prettig 
voor het paard en dus ook voor de 
ruiter. Hij bleek ernstige rugproble-
men te hebben als gevolg van zijn 
beklemming in 2008. 

Dierenarts en osteopaat konden geen 
verlichting brengen. 

Helaas is hij op 29 januari in gesla-
pen. Bijna 10 jaar oud en dus veel te 
jong.  

In memoriam: Ajna 
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Na een verdrietig afscheid, een mooi welkom. 

Door Antoinette vd Koedijk 

Op 3 maart jl heb ik na ruim 10,5 jaar 
afscheid moeten nemen van mijn 
lieve Tayra- boem.  
 
Zij had al vele jaren last van artrose 
in haar nek en rug. En als de pijn zo 
erg wordt dat zij niet meer op kan 
staan heb je helaas nog maar een 
keus. Je wilt immers het beste voor je 
dieren.  
 
Een droevige gebeurtenis, maar dit 
weegt natuurlijk niet op tegen het 
vele plezier dat wij allemaal vele ja-
ren van haar gehad hadden.  
 
Het verdriet gaat weer over en dan ga 
je toch weer op zoek naar een nieuwe 
bouvier. Zelfde ras, maar toch weer 
een compleet andere hond. Ziva deed 
op 13 mei haar intrede op het bedrijf. 
Wat een lief, open, vrolijk en ondeu-
gend hondje. Wat een heerlijkheid 
weer een pup in huis. Zij is opgehaald 
in Hengelo in gezelschap van haar 
nieuwe vriend Michael. Binnen 2 uur 
was het al dikke mik en lagen ze sa-
men op het hondenbed.  
 
Zij moet nog heel veel leren, maar dat 
gaat zeker goed komen. Voorlopig 
genieten we van haar overduidelijk 
aanwezige enthousiasme.  

Tayra 

Michael met zijn nieuwe 

vriendin: Ziva! 



Door Hester Roth 

Na weken van aftellen was het dan 
eindelijk zo ver: het leukste week-
end van het jaar! Met tassen vol 
kleding, drinken, snoep en niet te 
vergeten de outfits voor de Bonte 
Avond vertrok iedereen op zaterdag 
4 april richting het oosten. Al vroeg 
arriveerden de eerste kinderen in 
Markelo. Iedereen had er ontzet-
tend veel zin in, maar een beetje 
spannend was het natuurlijk ook. 
Zou je favoriete pony er nog zijn? 
En met wie slaap je het hele week-
end op een kamer? Zou onze act de 
beste zijn op de Bonte Avond? Na-
dat alle spullen op de kamers waren 
gelegd, de bedden waren opge-
maakt en de eerste ruiters al klaar 
stonden in hun paardrij-outfit, 
werd er vertelt hoe de eerste dag en 
de rest van het kamp eruit ging 
zien. Na een vroege lunch ver-
trokken de eerste groepen de bos-
sen in. Dat het nog een beetje koud 
was, mocht de pret niet drukken. 
Met een extra trui en af en toe de 
zon erbij was het prima te doen.  

Na het avondeten werd er voor de 
laatste keer geoefend voor de Bonte 
Avond, want er mocht tijdens de act 
natuurlijk niets verkeerd gaan! De 
wisselbeker stond al klaar voor de 
winnaars en iedereen wilde dan ook 
graag de eerste prijs mee naar huis 
nemen. Dit jaar stond de avond in 
het teken van ‘De Volte got’s talent’ 
en dat we genoeg talent hebben op 
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we op verzoek nog één keer dis-
co, maar de meeste kinderen ver-
kozen toch hun bed boven de 
dansvloer, want ja, maandag was 
het weer vroeg dag én gingen we 
de hele dag op pad, dus dan kan 
je natuurlijk niet te moe zijn!  
 
De dagtocht was ook weer een 
groot succes. De eerste groepen 
vertrokken richting het bos. Ge-
volgd door de huifkar met een 
groep luid zingende kinderen. 
Eenmaal aangekomen op de wis-
selplek, konden een aantal rui-
ters bijna niet meer wachten en 
was iedereen blij toen de eerste 
paarden in zicht kwamen. De 
broodjes ei en kommen soep de-
den het weer goed tijdens de 
lunch en met gevulde magen ste-
gen de eerste ruiters weer op. De 
andere kinderen gingen nog een 
rit met de huifkar mee. Eenmaal 
aangekomen op de laatste wissel-
plek, was er van de paarden nog 
geen enkel spoor, maar zorgde de 
bekende springruiter Willem 
Greve voor voldoende entertain-
ment. Na de laatste wissel was 
het tijd om richting huis te gaan, 
waar de eerste ouders ons al 
stonden op te wachten bij aan-
komst op het erf. En dat was het 
dan.. Wat ging het weekend weer 
snel! Voor de laatste keer je pony 
knuffelen en terugbrengen naar 
de wei. Voor de laatste keer nog 
even gek doen met je vriendjes 
en vriendinnetjes. Voor de laat-
ste keer je spullen bij elkaar zoe-
ken.. Maar niet getreurd: vol-
gend jaar gaan we gewoon weer!  

De Volte bleek al na de eerste act. 
Mooie, grappige en ontroerende 
acts kwamen voorbij. Aan de jury 
dus de moeilijke taak om uit al deze 
acts één winnaar te kiezen! Na alle 
punten bij elkaar 
opgeteld te hebben 
en na de laatste 
keer overleggen, 
werd eindelijk de 
winnaar bekend 
gemaakt. Dit jaar 
was Cato de geluk-
kige! Zij mocht de 
prachtige wisselbe-
ker mee naar huis 
nemen! 
 
Na de Bonte Avond barstte de disco 
los. Deze was dit jaar in een iets 
ander jasje gestoken. Het eerste 
deel van de avond stond in het te-
ken van: Carnaval! Voor iedereen 
was wat meegenomen: hoedjes, 
slingers, brillen, je kon het zo gek 
niet verzinnen. Heel wat polonaises 
verder, zochten de eerste kinderen 
langzaamaan hun bed op, want 
hoewel het natuurlijk allemaal ont-
zettend leuk is, is zo’n kamp toch 
ook wel erg vermoeiend!   
 
Op zondag stonden weer twee ritten 
op het programma en met het zon-
netje erbij beloofde het weer een 
heerlijke dag te worden. Tussen de 
ritten door werd er dan ook volop 
genoten van de zon, maar ook op 
het paard was het genieten! ’s 
Avonds was het tijd voor het beken-
de paasvuur, maar voor het zover 
was, deden we eerst nog een speur-
tocht. In meerdere groepjes werden 
verschillende opdrachten uitge-
voerd en vragen beantwoord. Een-
maal terug bij Erve Meen-
derinkboer maakte iedereen zich 
klaar om naar het bekende paas-
vuur te gaan kijken. Daarna hadden 

Markelo 2015: weer een top kamp! 
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Door Melanie Groen 

Hallo allemaal! 

We weten niet of het jullie al is op-
gevallen, maar de Jeugdraad heeft 
er een paar nieuwe jeugdleden bij! 
We zullen de spiksplinternieuwe 
Jeugdraad eens even aan jullie 
voorstellen: instructrices Joyce en 
Sanne kennen jullie natuurlijk al, 
maar ook instructrice Hester en 
Volteleden Dagmar, Marjolein, 
Louise en Melanie maken nu deel 
uit van de Jeugdraad! We vinden 
het superleuk dat we nu met zo’n 
grote groep te gekke activiteiten 
voor jullie kunnen organiseren. Dat 
belooft een flinke dosis Voltefun! 
 

Het jaar begon al goed tijdens het 
ponykamp in Markelo! We organi-
seerden zoals jaarlijks weer een 
bonte avond en sloten deze feeste-
lijk af met een geslaagde disco. Dit 
keer was de disco anders dan  

in het najaar. Wil jij ook zo’n 
mooie diploma bemachtigen? 
Houd de Facebookpagina van De 
Volte en het bord in de binnen-
stal dan goed in de gaten!  

Natuurlijk staat aan het einde 
van het jaar weer een feestelijke 
afsluiting te wachten: de kerst-
lunch! Iedereen die wil neemt 
iets lekkers mee voor de lunch en 
vieren we de Kerst alvast gezellig 
met elkaar. Kan jij meteen even 
jouw lieveling een fijne kerstva-
kantie wensen. 
 
Genoeg leuks te doen dus dit 
jaar! We hopen dat jij erbij bent. 

Wij in ieder geval wel! 
 
Groetjes, 
De Jeugdraad 

anders, iedereen werd namelijk 
versierd met carnavalskleding en 
we liepen een heleboel polonaises! 

Ook megaleuk was de fotoshoot die 
we op zondag 7 juni organiseerden. 
Alle deelnemers gingen met hun 
favo paard/pony op de foto. En na-
tuurlijk konden wij ook niet achter-
blijven. Wat een geweldige dag was 
dat! Visagisten/kappers Sandra en 
Kelsey zorgden voor supermooie 
haren en make-up en fotograaf Dirk 
heeft prachtige foto’s gemaakt. Dat 
gaan we volgend jaar zeker nog 
eens doen! De Spelletjesdag vloog 
op 13 juli ook weer langs. We heb-
ben deze dag lekker meegedaan aan 
de tofste spellen, een waanzinnige 
speurtocht afgelegd en genoten van 
een heerlijke lunch. Het was weer 
top! 

Omdat we jullie naast een grote 
portie lol natuurlijk ook wat willen 
leren, geven we twee keer per jaar 
een poetscursus. De eerste poets-
cursus dit jaar was weer een groot 
succes. Alle deelnemers hebben 
zelfs hun poetsdiploma gehaald! De 
volgende poetscursus staat gepland 

De Jeugdraad: nieuwe leden, nieuwe ideeën! 

 

E-mailadres Jeugdraad 
 

Voor vragen, opmerkingen of leuke ideeën voor activiteiten, kan je ons  

mailen! 
 

jeugdraaddevolte@hotmail.com 
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Door Joyce Reinders 

Via Facebook, e-mail en onze web-
site waren alle leden op de hoogte 
gesteld van de nieuwste activiteit 
die werd georganiseerd door de 
jeugdraad: De fotoshoot! 
 
Elk lid kon zich hier voor opgeven. 
Een professioneel fotograaf zou 
foto's komen maken van de leden 
en hun lievelings-pony/paard. De 
fotoshoot zou plaatsvinden naast 
het paard.  
 
Binnen een paar weken hadden we 
ons maximale aantal deelnemers 
bereikt en werd de inschrijving voor 
de fotoshoot gesloten. 
 
Zondag 7 juni was het zo ver.  

Alle deelnemers hadden een brief 
ontvangen waar in stond hoe laat ze 
op de manege moesten zijn. Eerst 
was het tijd om de pony waar je 
mee op de foto ging te poetsen en 
mooi te maken voor de foto's. Wan-
neer dit was gedaan konden de 
deelnemers er voor kiezen om in de 
kantine hun haar en make-up te 
laten doen door de professionele 
kapsters/visagiste Sandra van Oort 
en Kelsey Reinders. 
 
Krullen, een mooie vlecht, wat mas-
cara en oogschaduw en alle dames 
werden omgetoverd tot prachtige 
fotomodellen! 
 
Om de dag zo rustig mogelijk te 
laten verlopen voor de deelnemers 

verschillende Facebookpagina's 
en Instagram-accounts door de 
deelnemers zelf hun foto's ge-
plaatst en hebben we alleen maar 
ontzettend veel positieve reacties 
gehad op deze gave activiteit. 
 
Wij denken dat dit zeker een ac-
tiviteit is die we volgend jaar 
nogmaals gaan herhalen. Hele-
maal omdat de andere leden nu 
natuurlijk al die prachtige foto's 
hebben gezien en dus weten wat 
de fotoshoot inhoudt. 

En wat is er nu leuker dan een 
professionele fotoshoot te krijgen 
met jouw lievelings-pony/paard! 
 
Via deze weg willen wij nogmaals 
Dirk van Straaten van Frontline 
Motion Design ontzettend be-
danken voor zijn werk en inzet, 
met hulp van Wendy Bouma 
zorgde hij er voor dat de pony's/
paarden en deelnemers zich 
compleet op hun gemak voelden 
en er geweldig mooie foto's zijn 
gemaakt! 
Ook Sandra van Oort van San-
drakapster en Kelsey Reinders 
willen wij bedanken voor hun 
werk als kapster en visagist. Jul-
lie hebben er voor gezorgd dat 
alle deelnemers prachtig op de 
foto zijn gezet! 

Sandrakapster    Frontline  
     Motion Design 

en de pony's/paarden zorgden de 
leden van de jeugdraad er voor dat 
alles duidelijk werd verteld en bege-
leid. 
 
Wanneer de make-up en visagie 
gedaan was kon het hoofdstel wor-
den omgedaan en was het tijd om 
naar de buitenbak te gaan. In de 
buitenbak stonden Dirk van Straa-
ten, onze fotograaf, en Wendy Bou-
ma, die hem assisteerde, klaar. Ook 
iemand van de instructie was in de 
bak aanwezig om de pony en de 
deelnemer te op hun gemak te stel-
len. 
 
In ongeveer 10 minuten tijd per 
shoot heeft Dirk van alle combina-
ties heel veel foto's gemaakt en in 
verschillende situaties. Lopend 
naast je pony, knuffelend, aaiend 
door de manen, een kusje op zijn 
neus of samen kijkend in de lens 
van de camera. 
 
Het zonnetje scheen de hele dag, 
door de rust die in en om de buiten-
bak heerste waren alle pony's en 
paarden ontzettend ontspannen en 
zijn er prachtige foto's gemaakt!  
 
Na deze fantastische dag kwam 
voor de fotograaf en de jeugdraad 
de moeilijkste taak. Uit alle foto's 
die er waren gemaakt werden er per 
persoon 5 foto's gekozen. Die 5 fo-
to's heeft Dirk allemaal bewerkt 
zodat ze nog mooier werden dan ze 
al waren. Uiteindelijk zijn de foto's 
op een cd’tje gezet en heeft de 
jeugdraad voor iedereen één foto 
laten afdrukken en deze in een 
mooi lijstje gedaan. 
 
Tijdens de prijsuitreiking van de 
wedstrijd van 5 juli zijn aan de aan-
wezige deelnemers van de fotoshoot 
de lijstjes en de cdtjes uitgedeeld. 
Een golf van veel WAUW's, 
OEHH's en AAHHH's volgde als 
reactie!  
 
Later deze middag werden op  

Fotoshoot 



Voltekrantje Pagina 6 

Door Joyce Reinders & Hester Roth 

 Je ook via de website www.devolte.nl op de hoogte 
kan blijven van de laatste nieuwtjes?! 

 Er op zaterdag 29 augustus weer een vrijwilligers-
dag gepland staat?! 

 We de manege dan weer onder handen gaan ne-
men, zodat alles er weer spik en span uitziet?! 

 De lessen die dag wel gewoon doorgaan?! 

 Honey inmiddels voor het eerst een ruiter op zijn 
rug heeft gehad?! 

 Hij dit ontzettend braaf deed?! 

 De paarden nu vakantie hebben?! 

 Ze drie weken lang alleen maar hoeven te eten, te 
slapen en te spelen in de wei?! 

 Ze na drie weken weer helemaal bijgetankt zijn 
voor de lessen?! 

 De FNRS-wedstrijden heel goed gaan en er al heel 
veel promotiepunten zijn gereden?!  

 De eerstvolgende wedstrijd op 20 september ge-
pland staat?! 

 Alle stallen weer helemaal schoon zijn, omdat ze 
met een hogedrukreiniger zijn schoon gespoten?! 

 We ook dit jaar in september loten gaan verkopen 
voor de  Grote Club Actie?! 

 En jullie hier tegen  die tijd via de mail en Face-
book verder van op de hoogte worden gesteld?! 

 Joyce zwanger is?!!! 

 Zij zolang mogelijk blijft rijden en les blijft geven?! 

 Leentje met haar 28 jaar de oudste pony is die we 
op de manege hebben?! 

 DE VOLTE VOLGEND JAAR 25 JAAR BE-
STAAT?!!!! 

 We dit gaan vieren op 9 april 2016?!! 

 Jullie dit dus vast allemaal in je agenda moeten 
zetten?! 

Wist je dat... 

SAVE THE DATE: 

 

9 APRIL 2016 

 

BE THERE! 
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Door Joyce Reinders 

Woensdagavond 28 mei jl was een 
spannende avond voor de studen-
ten van de ambulante kliniek 
Utrecht/de Uithof. Het examen 
'tandverzorging bij paarden' stond 
op het programma. 

Omdat de ambulante kliniek onze 
vaste paarden-veearts is wordt dit 
examen sinds een paar jaar bij ons 
op de manege gedaan. 

De studenten hebben zo voldoende 
pony's en paarden om hun praktijk 
examen bij uit te voeren en de po-
ny's en paarden van De Volte krij-
gen een onderhoudsbeurt aan hun 
gebit wat er weer voor zorgt dat zij 
goed kunnen blijven eten en dus 
hun werk op de manege goed kun-
nen doen. 

Kortom, een goede deal! 

 

Soms heeft een pony een wolfs-
tand op een plek waar het bit zit, 
dit is niet prettig voor de pony 
tijdens het rijden en deze wolfs-
tand wordt dan ook verwijderd 
uit het gebit. 

Ook komt het wel eens voor dat 
een kies afgebroken, gespleten of 
verrot is, wanneer dit het geval is 
wordt de kies getrokken. 

Na de behandeling van de stu-
denten komt de leraar weer con-
troleren, dit keer controleert hij 
of de behandeling goed is uitge-
voerd en waar nodig wordt er 
nog iets bijgewerkt. 

De klem gaat uit de mond van de 
pony, hij wordt even met zijn 
halster vastgemaakt aan de stal-
deur en dan kan hij zijn roes uit-
slapen. 

Wanneer de verdoving voldoen-
de is uitgewerkt en de pony weer 
helemaal wakker en actief is mag 
het halster af en kan de pony met 
zijn mooie bijgewerkte gebit 
weer stro en kuilgras eten! 

Aan het eind van de avond lieten 
de leraren weten dat alle leer-
lingen geslaagd waren voor hun 
examen! Wat een goed nieuws!  

Voorafgaand aan de behandeling 
krijgt de pony een kleine verdoving 
zodat hij een beetje suf wordt. Een 
pony houd namelijk niet uit zichzelf 
netjes zijn mond open als de tand-
arts in zijn mond wil kijken. 

Als de verdoving is ingewerkt krijgt 
de pony een klem in zijn mond die 
er voor zorgt dat de mond open 
blijft en de tandarts goed in zijn 
mond kan kijken.  

Dan wordt er goed gekeken, ge-
voeld, overlegd en nogmaals ge-
voeld aan het gebit. De examenkan-
didaten schrijven vervolgens op of 
er iets mis is aan het gebit, en 
schatten aan de hand van de slijting 
van de kiezen de leeftijd van de po-
ny. De leraar controleert vervolgens 
of hetgeen dat er is opgeschreven 
juist is en dan mag de behandeling 
beginnen. 

Wanneer een pony haken op zijn 
kiezen heeft worden deze met een 
vijl weg geslepen. Haken zijn scher-
pe randjes op de kiezen die voor 
wondjes of pijn kunnen zorgen tij-
dens het eten en rijden, je snapt dat 
dit geen pretje is voor de pony en 
hij er veel baat bij heeft wanneer 
deze haken worden verwijderd. 

Examen tandheelkunde bij Manege De Volte 

Activiteitenkalender 

Zomervakantie, manege gesloten 26 juli t/m 23 augustus 

Vrijwilligersdag 29 augustus 

FNRS Wedstrijd 20 september 

FNRS Wedstrijd 25 oktober 

FNRS Wedstrijd 29 november 

Jeugdraad activiteiten Info volgt per mail/ Facebook 



Voltekrantje 
Pagina 8 

ZOMERVAKANTIE 

 

Namens Antoinette, het bestuur, het instructie-

team en alle medewerkers van Manege De Volte 

wensen wij jullie allemaal een fijne vakantie toe! 

 

We zien jullie vanaf 24 augustus 2015 graag  

allemaal weer uitgerust op de manege! 

 


