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Beste ruiter, ouders en/of verzorgers.
Bijna zomervakantie! Vanaf zaterdag 10 juli tot vrijdag 20 aug zijn er GEEN lessen. De paarden en
pony’s kunnen even bijkomen van het harde werken en de vrijwilligers en instructeurs kunnen even
genieten van een vakantie. Er zijn activiteiten in de zomervakantie; halve ponykampdagen
(10 en 11 juli) buitenritten voor beginners en ponyochtend/ponymiddag voor kinderen met en
zonder beperking. De zorg voor paarden/pony’s en de manege gaat in de vakantie gewoon door. De
deelnemers van de dagbesteding en enkele vrijwilligers zullen daarbij helpen.
Ponyhalve dagkamp.
Zaterdag en zondag 10 en 11 juli worden er ponyhalve dagkamp dagen georganiseerd voor kinderen
met een beperking. De middagen zijn inmiddels vol, maar op zaterdag- en zondagochtend van 9.00
uur tot 12.00 uur zijn nog een paar plekken open. Heb je interesse? Mail dan naar IPG instructeur
Danielle Ditters; info@manegeonderdelinde.nl
COVID-maatregelen
De versoepelingen van de maatregelen zijn ingezet, maar de pandemie is nog niet helemaal onder
controle. In de manege vinden wij het belangrijk dat wij anderhalve meter afstand houden en met
regelmaat onze handen desinfecteren. De mondkapjesplicht is niet meer van kracht in openbare
ruimtes. In de in de stallen en de kantine van de manege is het niet meer verplicht om een
mondkapje te dragen. Wij willen u vragen rekening met elkaar te houden en elkaar de ruimte te
geven waar nodig.
Onderhoud- en schoonmaakweek
In de eerste week van de zomervakantie (12 t/m 16 juli) organiseren wij onze jaarlijkse onderhouden schoonmaakweek. In deze week kunnen wij nog hulp gebruiken bij de schoonmaak van de
manege. Dit is dagelijks in de ochtend van 8.30 uur -12.30 uur.
Wil jij ons graag helpen? Stuur dan een mail naar Trea Arkema:
bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl. Vermeld daarin;
Wie jij bent, wat jij graag wilt doen, welke ochtenden jij kan en zorg
voor een juist telefoonnummer. Graag aanmelden vòòr donderdag
8 juli.
• Maandag 11 juli: Stallen uitmesten, zolders stof vrij maken,
schuur opruimen.
• Dinsdag 12 juli: Stallen uitspuiten, kantine schoonmaken
• Woensdag 13 juli: Stallen uitspuiten, zadelkamer schoonmaken, kantine schoonmaken
• Donderdag 15 juli: Verven/beitsten van boxen, toiletten grondige schoonmaak, buiten;
snoeiwerkzaamheden en afvoeren van groenafval.
• Vrijdag 16 juli: Verven/beitsten van boxen, toiletten grondige schoonmaak, buiten;
snoeiwerkzaamheden en afvoeren van groenafval.
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Lessen afzeggen
In de afgelopen periode hebben we regelmatig ervaren dat ruiters niet afzeggen als ze een les niet
kunnen bijwonen. Er zijn pony’s uit het land gehaald, opgezadeld en staan klaar voor de les.
Vrijwilligers staan klaar om de ruiters met beperking te ontvangen en te begeleiden tijdens de les.
Het is dan jammer dat we niet weten dat een ruiter niet komt. Dit willen wij graag voorkomen!
Afzeggen kan het beste via de mail: info@manegeonderdelinde.nl Indien het kort voor de les is,
dan willen wij u vragen te bellen naar manege: 0512-389297 of via de manege mobiel (Whatsapp)
06-49183961.
Lessen na de zomervakantie.
De lessen gaan weer van start op zaterdag 21 aug.
Vanaf maandag 23 augustus hebben we een “vaste-lestijden rooster”. Dit is van maandag tot en
met vrijdag. Alle lessen hebben elke dag dezelfde aanvangstijden. Op dit moment hanteren wij
verschillende tijden.
Dit nieuwe “vaste-lestijden rooster” zorgt voor duidelijkheid voor al onze klanten en medewerkers.
De lesuren zijn als volgt:

1e uur
pauze
2e uur
3e uur
pauze
4e uur
5e uur
pauze
6e uur
7e uur
pauze
8e uur
9e uur

9:00-10:00
10:15-11:15
11.15-12.15
13.15-14:15
14:15-15:15
15:30-16:30
16:30-17:30
18.00-19.00
19:00-20:00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Let op:
Lessen die nu om 10.00 uur zijn, beginnen dan om 10.15 uur.
Lessen die nu om 13.00 uur zijn, beginnen dan om 13.15 uur.
Lessen die nu om 14.00 uur zijn, beginnen dan om 14.15 uur.
Lessen die nu om 15.00 uur zijn, beginnen dan om 15.30 uur.
Lessen die nu om 15.15 uur zijn, beginnen dan om 15.30 uur.
Lessen die nu om 16.15 uur zijn, beginnen dan om 16.30 uur.
Lessen die nu om 16.00 uur zijn, beginnen dan om 16.30 uur.
Lessen die nu om 17.00 uur zijn, beginnen dan om 16.30 uur (maandag)
Lessen die nu om 17.00 uur zijn, beginnen dan om 18.00 uur (vrijdag)
Lessen die nu om 17.30 uur zijn, beginnen dan om 18.00 uur
Lessen die nu om 18.30 uur zijn, beginnen dan om 18.00 uur
Lessen die nu om 19.30 uur zijn, beginnen dan om 19.00 uur

Voordat wij weer gaan starten krijgt iedere ruiter via de mail de juiste lesdag en lestijd toegestuurd.
Indien u vragen hier over heeft, vraag het de instructeur of mail dan naar:
info@manegeonderdelinde.nl
Vergeet niet in de mail uw naam, lestijd en lesdag te melden!
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Mona met pensioen!
Op 16 april is Mona 26 jaar geworden en mag
na 7 jaar hard werken op de manege met
pensioen. Mona heeft veel werk verricht, was
altijd lief voor iedereen, was toegankelijk in
de omgang en heeft een mooie rustig gang,
waar veel ruiters zich vertrouwd bij voelden.
Wij zijn haar dankbaar, dat wij haar op de
manege mochten hebben. Mona gaat nu
genieten van een welverdiend pensioen

Vrijwilligers gezocht
Voor de begeleiding van de 139 ruiters met een beperking, zijn er
50 vrijwilligers actief. Hoewel wij in het laatste half jaar meerdere
nieuwe vrijwilligers hebben kunnen werven is er alsnog een
tekort aan vrijwilligers voor de lesbegeleiding. Het aanbod van
met name de juniorvrijwilligers, dagbesteding en weekenddienst
is voldoende.
We zoeken in het bijzonder vrijwilligers voor:
• dinsdagmiddag 13.00 tot 15.30 uur
• woensdagmiddag 13.00 tot 15.30 uur / 15.15 tot 17.30 uur
en ook nog voor andere dagen natuurlijk!
Indien u 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.

Blijf gezond en tot snel!
Team Manege Onder de Linde.
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