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Beste ruiter, ouders en/of verzorgers.
Vanaf maandag 8 maart kunnen we de groepslessen voor ruiters tot 27 jaar weer aanbieden!
De gemeente Opsterland heeft ons aangemerkt als buitensportlocatie wat betekent dat wij de lessen
mogen voortzetten. We gaan de groepslessen met de gebruikelijke lestijden, zoals voor de lockdown
van 14 december 2020, weer opstarten vanaf 8 maart!
Vanaf 15 februari rijden de ruiters die zelfstandig kunnen rijden, individueel of per 2 personen, 1 keer
per week een half uur “vrij rijden onder toezicht”. Dit geldt tot 6 maart. Helaas kunnen wij de ruiters
in de begeleide lessen, die geboren zijn vóór 03-03-1994, nog niet laten rijden.
Er zijn enkele ruiters die zelfstandig rijden en ouder zijn dan 26 jaar. Zij mogen 1 keer per week een
half uur “vrij rijden onder toezicht”. Dit is geen les. Deze ruiters krijgen deze week te horen wanneer
er plek vrij is in de bak, na 8 maart, om vrij te rijden.
LET OP: Ruiters onder de 27 jaar met lesbegeleiding, die vanaf 14 december niet meer zijn geweest,
vragen wij om zich bij ons te melden wanneer zij de komende periode NIET komen. Mail dit naar:
info@manegeonderdelinde.nl. Vermeld hierbij je naam, je lesdag en het tijdstip van jouw les.
Het tijdig afmelden is voor ons zeer belangrijk, de inzet van vrijwilligers kan dan namelijk beter
georganiseerd worden.
In verband met de avondklok worden de groepslessen die later zijn dan 20:00
uur verzet naar een ander tijdstip. De ruiters die in deze groepen rijden
worden deze week gebeld en krijgen aangepaste lestijden.

Dagbesteding
De deelnemers van de dagbesteding hebben in de afgelopen periode soms andere
aanwezigheidsuren gehad. Vanaf 8 maart zullen we weer de gebruikelijke tijden en
dagbestedingsuren hanteren.
Activiteitenmiddag
De deelnemers van de activiteitenmiddag hebben in de afgelopen periode soms andere
aanwezigheidstijden gehad. Vanaf 8 maart zullen wij weer de gebruikelijke tijden van de
activiteitenmiddag hanteren.
Open plekken activiteitenmiddag
Twee keer per maand organiseren wij activiteitenmiddagen speciaal voor kinderen met een
beperking. Deze middagen staan in het teken van het omgaan en samenwerken met de pony en met
elkaar. Deze middagen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur. Binnenkort komen er twee plekken vrij in één
van onze groepen. Indien u graag meer wilt weten over deze activiteitenmiddag neem dan contact
op met de bedrijfsleider Trea Arkema. Mail dan naar; Bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl
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Komende activiteiten
Jaarlijks organiseren wij een aantal activiteiten. De activiteiten;
wedstrijdrijden, diploma rijden, burendag en het “Kom kijken in de les”
met Talant gaan dit jaar NIET door. Over het ponykamp in juli is nog
geen besluit genomen, hiervoor wachten wij de ontwikkelingen van de
maatregelen af. Wij hopen in begin april meer duidelijkheid te kunnen
geven hierover.
Nieuwe pony
We hebben een nieuwe pony! Ze heet Jody en is erg lief! Ze is goed te
herkennen; ze is bont met witte manen en zwarte staart!

JODY

Whis Communicatie Systeem
Binnenkort is het mogelijk dat wij tijdens de paardrijlessen gebruik kunnen maken van een draadloos
systeem voor het geven van instructies. De aanschaf van dit systeem is gesponsord door het Foppe
Fonds. De ruiter staat in contact met de instructeur via een ontvanger met een oortje. Wij hebben dit
inmiddels getest en ruiters zijn enthousiast! Dit systeem gaan we straks gebruiken in de lessen waar
geen lesbegeleiding door vrijwilligers nodig is. Indien je zelf eigen oortjes wil hebben, dan kunnen je
deze bij ons bestellen. Aan het bestellen van deze oortjes zijn de kosten van €10,00 verbonden. De
oortjes worden in speciale gemerkte hoesjes bewaard op de manege zodat deze altijd voor jou
beschikbaar zijn.
Bestellen kun je in de manege!
Vraag de instructeur!
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Verkoop paardrijdspullen
In dit voorjaar willen we graag een actie houden met de verkoop van tweedehands kleding voor
paardrijden. Graag kleding die nog heel is.
Indien u spullen heeft die u wilt doneren aan de manege voor deze actie, dan kunt u deze bij ons
brengen. Maak daarvoor een afspraak via info@manegeonderdelinde.nl.
Kantine gesloten
De kantine is gesloten voor bezoekers.
De gemeente heeft ons gevraagd hier op toe te zien.
De maatregelen die we hanteren bij de manege zijn:
➢ Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar
➢ Desinfecteer je handen bij binnenkomst !!!!
➢ De kantine is alleen toegankelijk voor medewerkers en
deelnemers dagbesteding.
➢ De manege is niet toegankelijk voor bezoekers die geen
afspraak of activiteit hebben op de manege.
➢ Het dragen van een mondkapje voor ruiters van 13 jaar
en ouder is verplicht! Tijdens het paardrijden in de bak
of buiten hoeft je geen mondkapje te dragen.
➢ Blijf thuis als je ziek bent, ook als een gezinslid ziek is, of
klachten heeft.
➢ In de zadelkamer niet meer dan 2 personen!
➢ Je komt kort voor de les naar de manege, neemt deel
aan de les en gaat na een knuffel met je pony, direct na
de les weer naar huis.
We hebben posters met de richtlijnen in de manege hangen. In de bijlage van deze mail zit ook een
poster! Lees dit goed!

Houdt nog even vol! We houden SAMEN de moed erin! Hopelijk zien wij elkaar snel!
Met vriendelijke groet,
Team Manege Onder de Linde.
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