Manege Onder de Linde

NIEUWSBULLETIN
Mei 2021 NR 5

Beste ruiter, ouders en/of verzorgers.

Sinds 22 maart zijn we weer open voor alle ruiters! Tot de meivakantie golden er voor de ruiters van
27 jaar en ouder nog steeds beperkingen, waardoor we genoodzaakt waren om aanpassingen te
doen in de samenstelling van de lesgroepen. Inmiddels hebben we met de gemeente Opsterland een
overleg gehad en daarin hebben we kunnen afspreken dat de ruiters van 27 jaar en ouder weer in
één lesgroep van 6 personen mogen deelnemen.
De Covid-pandemie is echter nog steeds niet goed onder controle en het blijft ook voor ons
oppassen. De kantine en de stallen zijn daarom nog steeds gesloten voor bezoekers. We dragen in de
stallen en in kantine een mondkapje, houden afstand en desinfecteren onze handen.
Nieuwe website.
Manege Onder de Linde gaat met de tijd mee en ontwikkelt momenteel een nieuwe website, die
naar verwachting voor de zomervakantie gereed zal zijn. Om de website actueel te laten zijn hebben
we recente foto’s nodig van de activiteiten die plaatsvinden op de manege.
Vanaf 17 mei tot en met 11 juni zal een professionele fotograaf, Roel Bergsma ( www.roelsfotos.nl ),
regelmatig naar de manege komen om foto’s te maken. Van alle ruiters, deelnemers dagbesteding en
activiteitenmiddag is bekend of er toestemming is gegeven voor het maken van foto’s en video voor
promotiedoeleinden, openbare website en social media.
Roel zal de werkzaamheden geheel belangeloos voor onze stichting uitvoeren. We zijn erg content
met dit aanbod en verheugd dat onze nieuwe website voorzien wordt van professionele foto’s.
Nieuwe Pony’s
Jody is een fijne bonte merrie van 1.48 cm hoog en is 21 jaar jong.
Sinds begin maart is Jody bij ons op de manege. Ze was gewend aan
manegewerk en voelde zich daarom al snel thuis. Jody is een lieve
mensgerichte pony die graag wil werken en geschikt is voor minder
ervaren ruiters. De aanschaf van Jody is mogelijk door de
sponsorbijdrage die de Hendrik Anne Bosma Stichting heeft gedaan.

Cymro is een donkerbruine Welsh Pony, ruin. Hij is 1.47 cm hoog en is
14 jaar jong. Sinds half april is Cymro bij ons op de manege. Hij heeft een
brede rug, een gezonde looplust en heeft zowel onder het zadel, als
aangespannen gelopen. Cymro is een toegankelijke pony: rustig,
betrouwbaar, niet schrikachtig en mag graag werken. Mede door de
sponsoring van de Speciaal Sporters Fonds Fryslân hebben we Cymro
kunnen aanschaffen.
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Nieuwe aangepaste zadeldekjes
Voor onze ruiters met een beperking hebben we aangepaste
WM zadels. Dit zijn extra grote zadels waar we tot voor kort
geen juiste maat zadeldekjes voor konden krijgen.
Er werd gewerkt met western zadeldekjes (die zijn
iets groter) of met wollendekens. Maar nu hebben
we 10 prachtige speciaal gemaakte zadeldekjes
voor onder de WM zadels! Extra groot, stevig en
met ons eigen logo! Met dank aan onze vrijwilliger
Hermien Peters die voor ons contact gezocht
heeft met de groothandel Brands of Q bv
(groothandel in Drachten voor toelevering
paardensportzaken). Het bekende merk QHP heeft
de dekjes ontworpen en laten maken. QHP heeft
dit geheel belangeloos gedaan. Een super actie!
We bedanken QHP en Brands of Q bv voor dit
prachtige gebaar! Onze ruiters, paarden en
vrijwilligers zijn er erg content mee! Zie ook:
www.brandsofq.com

Ponykamp
Zoals aangekondigd was het nog niet bekend of en hoe we dit jaar de ponykampdagen op 10 en 11
juli gaan invullen. De onzekerheid van de Covid-pandemie maakt dat we hebben besloten vier
dagdelen in kleine groepjes activiteiten gaan organiseren in en om de manege. We noemen dit:
“ponyhalvedagkamp”. Instructeur Danielle Ditters zal medio juni het programma van dan dit
“ponyhalvedagkamp” bekend maken.

Zomervakantie
Tijdens de reguliere basisschoolzomervakantie (10 juli tot en met 21 augustus) zijn we gesloten voor
alle lessen in de manege. In de eerste week van de zomervakantie vindt er in de manege groot
onderhoud en grote schoonmaak plaats.
Tijdens de zomervakantie zullen er buitenritten en ponyochtend/middagen georganiseerd worden.
Medio juni wordt bekend gemaakt, via de mail en op de website, wanneer de buitenritten en
ponyochtend/middagen worden ingepland.
Buitenritten zijn zowel voor gevorderden, als beginners en ruiters met een beperking. Duur is 2 uur
en de kosten bedragen € 25,00.
Ponyochtend/middag is in de manege. Je gaat dan uitgebreid de pony’s poetsen, pony’s versieren,
spelletjes doen en lekker paardrijden! Duur is 2½ uur en de kosten daarvoor bedragen €30,00.
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Gezocht: Collectant organisatie van NSGK in Beetsterzwaag.
Afgelopen najaar 2020 hebben we voor de NSGK (Nederlands Stichting voor het gehandicapte Kind)
een huis aan huis en digitale online collecte gehouden. De opbrengst ging voor de helft naar de
manege. De opbrengst huis aan huis was €910,86 en online €1324,00. In dit najaar zal de huis aan
huis collecte niet meer vanuit de manege georganiseerd worden. We zoeken voor het coördineren
van de huis aan huis collecte in Beetsterzwaag een vrijwilliger die dit op zich wil nemen. Er is een
volledig plan en ondersteuning vanuit de regiocoördinator van de NSGK. Wil je meer weten? Neem
dan contact op met de regiocoördinator: Lisette Voortman 06-52598762 of mail naar:
lvoortman@nsgk.nl of neem contact op met bedrijfsleider bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl
tel: 06-41934626.

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 aanbod van met name 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.

Met de zomerperiode 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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