
 Manege Onder de Linde    NIEUWSBULLETIN 
                                                    19 maart 2021 NR 4 

1 
 

 

 

Beste ruiter, ouders en/of verzorgers.  

 

Op 8 maart hebben we de groepslessen voor ruiters tot 27 jaar weer opgestart. In dezelfde week   

werd in de persconferentie bekend gemaakt dat ook de ruiters van 27 jaar en ouder weer in kleine 

groepjes mogen paardrijden.  Dus: we gaan weer open voor alle ruiters vanaf aanstaande maandag 

22 maart.  

 

Door de nog steeds van toepassing zijnde beperkingen (o.a. de avondklok en de groepsgrootte)           

zijn we helaas wel genoodzaakt om een kleine wijziging in de planning en indeling van de                  

groepen aan te brengen. Gemakkelijk was het niet maar het is gelukt!  Alle 232 ruiters,                                 

16 deelnemers activiteitenmiddag en 10 deelnemers dagbesteding kunnen vanaf volgende week 

weer activiteiten of rijlessen volgen.    

Het grootste deel van de ruiters kan weer paardrijden in het lesuur waarop ze ook vóór 14 december 

2020 ingepland stonden. Indien je lesuur vanaf maandag 22 maart op een ander tijdstip is 

ingepland, dan ben je hier reeds telefonisch over ingelicht. 

 

Corona-virus 

Gelukkig mogen we weer open, maar de pandemie is nog niet over! 

De laatste dagen lopen de  besmettingen weer op en iedereen maakt 

zich daar zorgen over, ook wij. We vragen iedereen dan ook om zeer 

precies te zijn met de hygiëne regels, draag een mondkapje, 

desinfecteer je handen en zorg voor voldoende afstand!!                       

In de manege zorgen we ervoor dat we veelvuldig ventileren en de 

deuren en rolluiken open zijn! De kantine en de stallen zijn gesloten 

voor bezoekers.  

 

Vrijwilligers  

Voor de begeleiding van de 139 ruiters met een beperking, zijn er 50 vrijwilligers actief. Hoewel we in 

het laatste half jaar meerdere nieuwe vrijwilligers hebben kunnen werven is er nog een te kort aan 

vrijwilligers voor de lesbegeleiding.  Het aantal vrijwilligers bij de juniorvrijwilligers, dagbesteding en 

weekenddienst is voldoende.  Indien je iemand kent die graag mee wil helpen tijdens de lessen, 

neem dan contact op met de Trea Arkema, bedrijfsleider bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl           

tel: 06-41934626. 

Vorige week konden de vrijwillige lesbegeleiders als waardering 

voor hun inzet genieten van een welkomstgebakje. Ze zijn 

onmisbaar om deze speciale lessen  doorgang te kunnen laten 

vinden. 

 

 

 

LET OP………belangrijke informatie op de volgende bladzijde!    (Tip: Effe printen en op prikbord      ) 

 

 

mailto:bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl
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Feestdagen en meivakantie:  

 

De manege is GESLOTEN  op; 

• Maandag  5 april  (2e Paasdag) 

• Dinsdag 27 april  (Koningsdag) 

• Donderdag 13 mei   (Hemelvaartsdag)  

• Maandag 24 mei   (2e Pinksterdag) 

 

In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn we op Goede Vrijdag (2 april) geopend.  

 

Voor de lessen waar lesbegeleiders bij aanwezig zijn (ruiters met een beperking) zijn er geen lessen 

op:  

• Maandag  5 april  (2e Paasdag) 

• Dinsdag 27 april  (Koningsdag) 

• Maandag 3 mei  t/m vrijdag 7 mei MEIVAKANTIE   

• Donderdag 13 mei   (Hemelvaartsdag)  

• Vrijdag 14 mei   ( vrijdag na hemelvaart)  

• Maandag 24 mei   (2e Pinksterdag) 

 

De ruiters die therapielessen volgen via Revalidatie Friesland  (poliklinisch en school Lyndensteyn)  

hebben 2 weken meivakantie. (van 3 mei t/m 15 mei)  

 

De planning van de deelnemers activiteitenmiddag blijft ongewijzigd en kan plaatsvinden op de 

afgesproken datums. 

 

De deelnemers van de dagbesteding zijn welkom op de dagen dat we geopend zijn. Indien je tijdens 

de meivakantie niet aanwezig bent, geef het dan vroegtijdig door.  

 

AFMELDEN??>  Doe dit tijdig!  

Meld dit via de mail; info@manegeonderdelinde.nl  of bel of app ons; 06-49183961  

Voor de lessen waar lesbegeleiders bij aanwezig zijn (ruiters met een beperking) is het zeer 

belangrijk dat we vroegtijdig weten als je niet komt!! 

 

 

Met het voorjaar in het vooruitzicht en weer blije ruiters kunnen we het SAMEN aan!  

Super fijn dat iedereen weer mag komen! Tot gauw!  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Manege Onder de Linde. 
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