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Beste ruiter, ouders en/of verzorgers.  

 

In de persconferentie van gisteravond  heeft de overheid voor de sporten nog geen versoepelingen 

bekend gemaakt.  We hadden gehoopt dat we 10 februari de paardrijlessen weer konden starten. 

Helaas is dit niet het geval . De voorspelde derde golf met de Britse corona variant zorgt ervoor dat 

we nog steeds de lessen niet kunnen hervatten.  Het is heel jammer, maar helaas waar.  

Voor iedereen die deze sport zo lief heeft en voor iedereen die deze sport zo nodig heeft om zich 

goed te voelen, is het een hard gelach. Maar nog steeds geldt………….we moeten het SAMEN DOEN 

en nogmaals even doorzetten.  

Een klein onderdeel van ons bedrijf, de dagbesteding en de maandelijkse activiteitenmiddag, is wel 

open. Dit valt onder het onderdeel “zorg”. Een aantal deelnemers komt naar de manege, maar ook 

een deel niet. We bieden dit aangepast aan, om het risico van verspreiding van het virus te 

minimaliseren.  Voor de paardrijlessen geldt:  

 

We zijn gesloten tot 2 maart 2021 

 

Op financieel gebied ervaren we nu dat het niet gemakkelijker wordt. Er zijn minder inkomsten, maar 

de uitgaven blijven hetzelfde. Gelukkig merken we dat een groot deel van onze ruiters ons is blijven 

steunen. In de komende maand zullen we het lesgeld van het eerste kwartaal gaan innen. Het blijft 

een ‘naar’ gevoel dat we van u iets vragen, zonder dat we er iets voor geleverd hebben. We hadden 

dit graag anders gezien, maar rekenen op uw begrip voor de ontstane situatie. De regelingen die de 

overheid heeft om bedrijven in de lucht te houden, zijn helaas niet van toepassing op onze stichting. 

Indien u op financieel gebied ook door de Corona-pandemie in de problemen bent geraakt en moeite 

heeft om het lesgeld te betalen, neemt u dan contact op met de bedrijfsleider, Trea Arkema. 

bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl of 06-41934626. We zullen dan in overleg kijken naar een 

passende oplossing.  

 

De paarden en pony’s zorgen ervoor dat we voldoende werk houden. Ze worden door ons 

doorgereden, gelongeerd, mogen even samen in de bak spelen en krijgen een uitgebreide 

verzorgingsbeurt. Enkele vrijwilligers helpen ons daarbij. Daarnaast knappen we dingen op, zorgen 

dat de manege er opgeruimd bij blijft staan, verbeteren we ons administratieve proces enzovoort. 

Alles doen we Corona-proof om zo het virus buiten de deur te houden.   

 

We hebben elk jaar een aantal vaste activiteiten in de manege. De ontwikkelingen in de Corona-

pandemie zullen we nauwgezet volgen om zo tot een juiste beoordeling te komen, of en hoe we 

sommige activiteiten gaan uitvoeren. Wordt vervolgd……………….. 

 

In dit voorjaar willen we graag een actie houden met de verkoop van tweedehands paardrijspullen .  

Indien u spullen heeft die u wilt doneren aan de manege voor deze actie, dan kunt u deze bij ons 

brengen. Maak even een afspraak via info@manegeonderdelinde.nl . Alvast bedankt.   

 

Hou nog even vol! We houden SAMEN de moed erin! Hopelijk tot gauw!                                                      

Met vriendelijke groet,  

Team Manege Onder de Linde 
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