Hippisch centrum de Vleet gelegen in het
buitengebied van Andijk heet u graag welkom

‘We willen de manege nieuw leven inblazen’
Anne-Marie en Gert-Jan starten met hippisch centrum De Vleet
ANDIJK - “We willen een manege zijn waar
iedereen zich thuis voelt en paardenliefhebbers - van jong tot oud - terechtkunnen.” Aan
het woord is Anne-Marie Groenveld. Zij heeft
samen met haar man Gert-Jan de Vries de
manege aan Vleetweg 28 in Andijk overgenomen. Hoewel er nog volop opknapwerkzaamheden zijn, is hippisch centrum De Vleet met manege, pensionstal én paardenpraktijk
- al geopend.

Een prachtige manege waar u, in het buitengebied vlakbij het Streekbos, heerlijk tot rust
kunt komen. De manege wordt helemaal opgeknapt en gezelligheid en plezier staan bij ons
voorop. Iedereen is welkom ! Kom vrijblijvend een kijkje nemen of bel voor informatie en/of
een rondleiding.
Manege
• Introductiepakket: leren poetsen &
zadelen, 5 longelessen
• Privé-lessen en groepslessen
• Lessen voor kinderen, tieners en
volwassenen
• Dressuur-, zit-, en longelessen
• Cavaletti- en springlessen
• Kantine
Paardenpraktijk

Pensionstal:
• 2 binnenrijbanen en een buitenbak met
eb- en vloedbodem
• Stapmolen wordt nu gerealiseerd
• Paddocks met drainage en/of weidegang
• Wasplaatsen en poetsplaatsen
• Eigen zadelkasten (in aparte extra
afgesloten ruimte)
• Toekomst: solarium en overdekte
longeerkraal

Manege/pensionstal bij de Vleet

Vleetweg 28, 1619 PR Andijk | T. 0228 745220
www.hippischcentrumdevleet.nl | hcdeVleet.nl | manege/pensionstalbijdevleet.nl

Anne-Marie en Gert-Jan hoorden afgelopen
maart dat een eerdere overname van de manege niet doorging. Anne-Marie: “Mijn paardenpraktijk groeide uit zijn voegen dus we
waren al een tijdje op zoek naar meer ruimte. Toen we te horen kregen dat de manege
in Andijk weer op de markt kwam, besloten
we hier voor te gaan! We willen het bedrijf
nieuw leven inblazen en een mooi, nieuw geheel creëren waar mensen plezier kunnen
hebben. Zelf liep ik vroeger als klein meisje
ook hele dagen op de manege rond, terwijl ik
eigenlijk maar een uurtje rijles had. Ik vond
het heerlijk om de paarden te poetsen en lekker met mijn paardenhobby bezig te zijn. Die
vrijheid - waarbij we uiteraard wel het paardenwelzijn in het oog houden - willen wij
ook bieden.” Het bedrijf kent diverse disciplines onder de noemers hippisch centrum De
Vleet, manege/pensionstal Bij De Vleet en
paardenpraktijk Groenveld.

Droom
Voor Anne-Marie is het altijd een droom geweest om van haar paardenhobby haar werk
te maken. “En nu ik mijn paardenpraktijk kan
combineren met werkzaamheden binnen de
manege en de pensionstal, ontstaat er een leuke, welkome afwisseling. Binnen de praktijk
maak ik natuurlijk veel leed mee, terwijl binnen de manege vooral veel vrolijkheid heerst.
Die combinatie lijkt me erg leuk. Al is het ook
spannend hoor. Er komt veel op je af. Er moet
zóveel gebeuren. Al hebben we de afgelopen

Anne-Marie Groenveld en Gert-Jan de Vries heten
alle paardenliefhebbers van harte welkom bij De Vleet.
(Foto: Vincent de Vries/RM)

tijd ook al ontzettend veel werk verricht: de
binnenbanen opgeknapt, een stapmolen erbij geplaatst, de manege volledig gereinigd,
boxen verplaatst, paddocks neergezet, van alles en nog wat. Het leuke is dat ‘oude’ klanten
heel positief zijn; ze vinden het erg mooi worden en laten weten dat de paarden er steeds
beter uit gaan zien. Dat geeft ons echt een
boost.” Naast de activiteiten binnen de manege - waaronder rijlessen voor iedere leeftijd en ieder niveau - hebben Anne-Marie en
Gert-Jan ook plannen om cursussen te geven.
“Verder hopen we een FNRS-manege (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, red.)
te worden zodat we hier officiële manege wedstrijden kunnen houden. Een compleet plaatje voor een betaalbare prijs! En: we staan altijd
open voor ideeën en suggesties.”

De Vleet is inmiddels volop in bedrijf. “Wel
zijn we nog steeds bezig om de puntjes op
de i te zetten, dus een datum voor een grote open dag wordt nog ingepland. Maar wie
al nieuwsgierig is, kan gewoon langskomen!
We zijn alle dagen - behalve zondag - geopend.” Op de onder constructie zijnde website www.hcdevleet.nl is beknopte informatie
te vinden. Meer weten? Bel dan naar 0228745220 of loop binnen aan Vleetweg 28 in
Andijk.

