2. Werken en
leren bij Manege
Onder de Linde

3. Onze Stichting heeft
uw steun blijvend nodig

arbeidsplaats voor begeleid werken

financiële ondersteuning

Manege Onder de Linde heeft enkele arbeidsplaatsen beschikbaar voor begeleid werken.
Naast deze nuttige vorm van actieve dagbesteding is de manege tevens een plek waar
meegedraaid wordt in de maatschappij, waarbij rekening wordt gehouden met ieders
beperking.

stagebedrijf

Manege Onder de Linde is een stichting en krijgt geen overheidssteun. Naast de inkomsten
uit de lesgelden zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Indien u ons een warm hart
toedraagt dan kunt u een bijdrage leveren in de vorm van een gift of donatie, sponsoring in
natura of het opzetten van een activiteit. Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt
op bankrekening 369 017 889. De Stichting Manege Onder de Linde is ANBI geregistreerd.

Manege Onder de Linde biedt leerplekken aan scho-lieren en studenten van verschillende opleidingen en scholen, daarnaast zijn we erkend leerbedrijf voor de Federatie
Paardrijden Gehandicapten dat opleidt tot Instructeur Paardrijden Gehandicapten.

meer informatie?

vrijwilligers

adresgegevens:

Manege Onder de Linde kan niet zonder vrijwilligers. Naast het gediplomeerde personeel
zijn er enthousiaste en deskundige vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de paardrijlessen aan invalide en valide ruiters en die meewerken bij voorkomende werkzaamheden
en de verschillende activiteiten.

Op onze website www.manegeonderdelinde.nl vindt u informatie over lessen en lestijden,
de activiteiten, stageplekken, organisatie, vakanties e.d.

Manege Onder de Linde
Helomareed 4, 9244 GH Beetsterzwaag
T: 0512-389297
E: info@manegeonderdelinde.nl
I: www.manegeonderdelinde.nl

een unieke plek
voor invalide en
valide ruiters

Samenwerking: Revalidatie Friesland
en School Lyndensteyn

1. Unieke plek
om paardrijden
te ervaren
Manege Onder de Linde is een voor Friesland unieke manege waar
therapeutisch en recreatief paardrijden wordt gegeven aan ruiters
met een beperking. Maar uiteraard is ook de valide ruiter bij ons
welkom, iets dat in toenemende mate gebeurt. Onze volledig nieuwe
en uitgebreide manege (2010) is voorzien van alle moderne faciliteiten
voor ruiter en paard en we beschikken over alle specialistische
(hulp)middelen die onmisbaar zijn bij onze manege.
Door de uitbreiding van de manege zijn er nieuwe mogelijkheden om
het aantal ruiters verder uit te breiden. We willen een grote diversiteit
van ruiters laten genieten van deze fantastische plek, grenzend aan
het bos van Beetsterzwaag. Een plek die uitermate geschikt is voor
mooie ritten in de directe omgeving.

Manege Onder de Linde werkt nauw samen met
het Revalidatiecentrum (locatie Beetsterzwaag) en
de naastgelegen school Lyndensteyn, een mytyl en
tyltyl school voor speciaal onderwijs. Voor leerlingen
van School Lyndensteyn of revalidatiepatiënten kan
paardrijden worden ingezet als vorm van therapie.
Balans- en evenwichtproblemen en een verminderde
motoriek of coördinatie kunnen door middel van
paardrijden worden verbeterd. Wij werken nauw
samen met de (revalidatie)arts of fysiotherapeut.
De manege is aangesloten bij de Federatie
Paardrijden Gehandicapten (FPG).

Ronald McDonald Vakantiehoeve

Gasten van de op hetzelfde terrein gevestigde Ronald McDonald Vakantiehoeve
kunnen gebruik maken van de faciliteiten, instructieteam en vrijwilligers van Manege
Onder de Linde. Het boeken van lessen of buitenritten gaat via De Hoeve.

Filosofie

Lessen en speciale mogelijkheden

manege en dieren

Er zijn verschillende mogelijkheden bij Manege Onder de Linde:

Bij Manege Onder de Linde willen we een veilige, professionele maar ook warme omgeving
creëren waar ieder mens die van paardrijden houdt zijn of haar plek vindt. Wij stellen ons
ten doel de paardensport voor ruiters met een beperking toegankelijk te maken en de
integratie tussen invalide en valide ruiters te bevorderen.

De nieuwe manege voldoet helemaal aan de huidige normen en eisen van verantwoorde
huisvesting voor paarden, ruiters en personeel. De accommodatie wordt gekenmerkt door
de halfopen binnenmanege van 20 x 40 meter waarbij contact met buiten centraal staat.
Voor de gehandicapte ruiters zijn alle wenselijke en speciale voorzieningen aanwezig zoals
(til)liften, aangepaste zadels, invalidentoiletten e.d. Er is een goed toegankelijke en gezellige
kantine van waaruit de lessen kunnen worden gevolgd.
Manege Onder de Linde beschikt over paarden van verschillende rassen. De paarden
zijn speciaal getraind en kunnen zowel door kinderen als volwassenen worden bereden.
Onze paarden hebben een vriendelijk karakter, hebben een geschikte bouw om gewicht te
dragen van uiteenlopende ruiters.

De lessen worden gegeven door (IPG) gediplomeerde instructrices. Van maandag- t/m
zaterdag zijn er verschillende lessen, zowel voor invalide als valide kinderen en volwassenen. De groepen worden zorgvuldig samengesteld naar leeftijd, bouw, rijervaring en
niveau van de ruiter.De groepen zijn nooit groter dan 6 ruiters.

1. Paardrijden voor invalide kinderen en volwassenen in een groep of privéles, afhankelijk
van de handicap;
2. Paardrijden voor valide kinderen en volwassenen;
3. Ligzadel rijden. Dit is speciaal ontworpen voor de rolstoelgebonden ruiters die niet in
staat zijn om zelfstandig te zitten;
4. Activiteitenmiddagen. Deze middagen staan in het teken van paardrijden, verzorging
en biedt gerelateerde spelletjes en knutselactiviteiten rondom het thema paard. Deze
activiteit kan worden betaald uit het Persoonsgebonden budget (PGB). De middag
staat onder leiding van een gediplomeerd instructrice;
5. Individuele begeleidingsuren voor invalide mensen die graag paarden willen aaien,
borstelen af en toe een rondje willen rijden.
Informatie over lestijden, kosten, inschrijving e.d. zijn te vinden op onze website, www.
manegeonderdelinde.nl Onder het kopje DIENSTEN vindt u de actuele tijden en mogelijkheden. Deze treft u ook aan in de informatiebrief die u eenvoudig kunt downloaden
en kunt uitprinten, evenals een inschrijfformulier. U kunt ook contact opnemen met de
manege, telefoon 0512 389297, of mail naar info@manegeonderdelinde.nl

