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Beste ruiter, ouders en/of verzorgers.  

 

De zomervakantie is voorbij! Alle ruiters hebben inmiddels alweer zijn of haar wekelijkse les kunnen 

volgen. Deze vakantie hebben wij niet stil gezeten; een halve dag ponykamp, buitenritten en 

ponymiddagen waren ook deze zomer een succes. Tijdens het onderhoud en de schoonmaakweek is 

alles schoongemaakt, springbalken geverfd en stallen in de beits gezet.  

Kortom we kunnen weer……. 

 

Nieuwe Pony  

Sinds half aug is er een nieuwe pony; Norell!  

Een lieve aanhankelijke pony die houdt van 

aandacht. Ze heeft de afgelopen jaren veel 

aangespannen in enkel- en dubbelspan gelopen, 

menig menner heeft met haar het 

koetsiersbewijs gehaald. Norell heeft echter 

zomereczeem en is hierdoor erg gevoelig voor 

vliegjes. Norell is onze nieuwste aanwinst en mag 

eerst rustig wat wennen aan alles en iedereen. 

De aanschaf van Norell is mogelijk gemaakt door 

een sponsorbijdrage van de Ritske Boelema 

Gasthuis Stichting. 

 

Nieuwe website 

We hebben een nieuwe website! Afgelopen maanden hebben wij er hard aan gewerkt om de site te 

vullen. Mede dankzij de ondersteuning van Van der Let en Partners, een webdevelopment en online 

marketingbureau uit Heerenveen, hebben wij een nieuwe website kunnen realiseren. De paarden, 

het team, de openingstijden en allerlei andere informatie kun je vinden op de nieuwe website.  

Nieuwgierig geworden? Kijk op: www.manegeonderdelinde.nl  

De website geeft een prachtige impuls om onze unieke manege te laten zien op sociale media! 

Deel de site gerust met anderen!  

 

 

Commissaris van de Koning Arno Brok brengt 

bezoek aan onze Manege !  

Vanochtend, vrijdag 27 aug heeft de 

Commissaris van de Koning Arno Brok op 

uitnodiging van bestuursvoorzitter Simon van 

der Let een bezoek gebracht aan onze manege. 

De commissaris werd in de manege welkom 

geheten door Simon van der Let, de twee 

bestuursleden Werner Olivier en Gerard Tooten 

en de bedrijfsleider Trea Arkema.    

 

http://www.manegeonderdelinde.nl/
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De commissaris, zelf ook liefhebber van de paardensport, was zichtbaar verwonderd over de 

professionaliteit van onze organisatie en het aanbod. In de kantine van de manege maakte hij kennis 

met medewerkers, vrijwilligers en een aantal ruiters, waaronder Marlijn. Marlijn is rolstoelgebonden, 

heeft elke dinsdag paardrijles en is deelnemer van de dagbesteding. “Ik veeg de stallen schoon, ruim 

op en help met het schoonmaken van de kantine.” Om de stallen schoon te vegen, wordt er een 

bezem onder haar voetenplankje van de rolstoel bevestigd. Arno Brok is zichtbaar verrast hoe deze 

kleine oplossingen bijdragen in het mee kunnen draaien op de manege. 

Ruiter Henk Pander heeft in een gesprek met de 

commissaris het therapeutisch nut van paardrijden 

uitgelegd.  Henk rijdt op maandagmorgen, is spastisch en 

erg gebaat bij het paardrijden.  

Tijdens het bezoek van 9:30 tot 11:00 is de commissaris 

onder de indruk geraakt van de manege:  “Ik wist dat de 

manege er was en waar zij zich voor inzetten. Ik was hier 

echter nog nooit geweest, maar wat ik vandaag zag, zo 

professioneel en schoon, dat had ik niet verwacht”, 

besluit de commissaris zijn bezoek.  

 

 

 

Crowdfunding voor vervanging bodem in rijbak 

Onze binnenbak, de bodem is slechte staat en moet vervangen worden.                   

Na 11 jaar intensief gebruik van de rijbak is de bodem aan vervanging toe.           

Het intensieve gebruik, dagelijks 7 tot 10 uren, maakt dat de bodem na 11 jaar in 

zo’n slechte staat is dat de twee toplagen geheel vernieuwd moeten worden.          

De totale kosten daarvan zijn bijna € 18,000-. Verschillende sponsoren zullen een 

bijdrage leveren. Kijk bij de nieuwsberichten op de website voor meer informatie!  

 

Een klein deel van de werkzaamheden doen we in samenwerking met Fonds 

Gehandicaptensport/Uniek Sporten/Parapaard. Er is bij Uniek sporten een crowdfundingsactie 

gestart om €5000,- op te halen voor de nieuwe vloer.  Het is belangrijk dat we deze crowdfunding 

onder de aandacht brengen. Iedere ruiter heeft een netwerk aan mensen om zich heen, die weten 

wat het paardrijden voor hem of haar betekent en hoe waardevol dit is.  

Zou je zo vriendelijk willen zijn om deze actie te verspreiden binnen je eigen netwerk?  

 

Dit kan door het delen van onderstaande link, die rechtstreeks op de juiste pagina uitkomt.  

Hier vind je dan ook meer informatie over de actie en hoe je je steentje bij kunt dragen. 

Delen en verspreiden kan bijvoorbeeld via de mail, WhatsApp of social mediakanalen zoals Facebook 

en Instagram.  

 

https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/195/manege-onder-de-linde. 

 

Help je mee om ons doel te bereiken? Alvast hartelijk dank voor je hulp. 

https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/195/manege-onder-de-linde
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Vooraankondiging: 

• 11 t/m 15 oktober: “Kom kijk in de lessen week” info volgt.  

• 11 t/m 15 oktober:  Tweedehands paardijkleding te koop in kantine. 

• 18 t/m 24 oktober herfstvakantie, er zijn dan géén begeleide lessen. 

• 18, 19 en 20 oktober vervanging manegevloer. Er zijn dan geen paardrijlessen. Voor de 

ruiters op maandag 16:30, 18:00, 19:00, dinsdag 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, woensdag 18:00 

en 19:00 wordt er een vervangende activiteit aangeboden.  Deze ruiters krijgen daar 

binnenkort meer informatie over.  

 

Kijk snel op onze nieuwe site! Veel rijplezier.  

 

Team Manege Onder de Linde. 


