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Beste ruiter, ouders en/of verzorgers,  

 

De manege draait weer op volle kracht! De zomer kunnen wij achter ons laten en wij kunnen ons 

voorbereiden op de koude herfst- en wintermaanden. Voor de ruiters; houd rekening met de kou! 

Ruiters die begeleide lessen volgen gaan vaak naar buiten de bossen in, ook als het koud is.  Ook in 

de manegerijbak kan het koud zijn, handschoenen zijn dan vaak nodig.  

In deze nieuwsbrief staat belangrijk nieuws voor iedereen die klant is bij de manege. Lees het goed.  

 

Nieuwe website  

De reacties op onze nieuwe website zijn super positief. Informatie is gemakkelijker te vinden en goed 

leesbaar op een Ipad of mobiele telefoon. De nieuwe website zorgde voor een flinke toename van 

het aantal aanvragen voor een eenmalige les in een groep, na 15:00.  Helaas blijkt dat de lessen na 

15:00 zo vol zitten dat wij dit niet altijd kunnen inplannen. Eenmalige lessen tijdens de begeleide 

lessen overdag lukt vaak nog wel. Dagelijks zijn er lessen tussen 9:00 en 20:00. Er zijn nu geen 

reguliere lessen op maandag tussen 12:15 en 14:15 en vrijdag tussen 12:15 en 15:30. Deze tijden 

worden gebruikt om privé lessen te kunnen geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crowdfunding is gelukt! 

Wij hebben de beoogde € 5000,- binnengehaald voor de nieuwe binnenbodem in de rijbak!             

Echt geweldig! Voor iedereen die gedoneerd heeft; BEDANKT! Deze crowdfunding, in samenwerking 

met Fonds Gehandicaptensport/Uniek Sporten/Parapaard, samen met de met de donaties van, 

    * Stichting Old Grand-Dad, https://www.oldgranddad.nl  

    * PGNB, Steunfonds Paardrijden Gehandicapten Noord-Brabant, https://www.pgnb.nl  

    * Jan Julia Wouters Stichting, https://jjws.nl/jjws.nl 

zorgt er voor dat wij op 18, 19 en 20 oktober de nieuwe manegevloer kunnen realiseren.                       

Eind oktober zullen de ruiters, onze paarden maar bovenal de vrijwilligers ervaren hoe fijn het is om 

op een vlakke, stabiele en veerkrachtige bodem te lopen. Voor de paarden is dit zeer belangrijk, want 

zo worden blessures voorkomen. Wij moeten namelijk goed zorgen voor onze paarden en trouwe 

vrijwilligers, immers zonder hen kunnen wij deze sport voor mensen met een beperking niet 

aanbieden. Onze dank is groot! Eind oktober is op onze website te zien hoe onze nieuwe 

manegebodem is geworden! Bedankt allemaal!  

https://www.oldgranddad.nl/
https://www.pgnb.nl/
https://jjws.nl/jjws.nl
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Menwagen geschonken door familie Riedstra.  

 Afgelopen zomer hebben wij een kleine menwagen aangeboden 

gekregen door familie Riedstra uit Oostermeer. Koos Föllings onze 

trouwe vrijwilliger, heeft afgelopen zomer de menwagen uit  

Oostermeer opgehaald. De laatste twee nieuwe aangeschafte pony’s 

Cymro en Norell zijn geschikte pony’s om te lopen voor de 

menwagen. Voor de veiligheid zullen we nog een aantal 

aanpassingen doen en daarna proefondervindelijk  bekijken of en 

hoe we de menwagen tijdens bijzondere activiteiten willen inzetten.  

 

 

11 t/m 15 oktober: “Kom kijken in de lessenweek” voor begeleide lessen.  

Voor een deel van de ruiters die rijden in de begeleide 

lessen organiseren wij van 11 tot 15 oktober “Kom kijken 

in de lessenweek”. Voor de ruiter die dit betreft, krijgt hij 

of zij deze week een persoonlijke uitnodiging, via de mail 

en middels een uitnodigingskaart. De ruiter kan zijn 

familie, kennissen, groeps- en dagbestedings begeleiders 

en geïnteresseerde uitnodigen om tijdens hun eigen les te 

komen kijken. Onder het genot van een bakje koffie in de 

kantine zullen wij er naar streven u uitleg gegeven over 

onze manege, wordt er een korte film getoond en kunnen 

de gasten kijken in de stallen. De meeste begeleide 

rijlessen blijven vaak niet in de manege rijbak, maar gaan 

naar buiten de bossen in. De gasten kunnen dan eventueel 

meelopen tijdens de rit buiten.  

 

 

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

   

In deze week staat in de kantine een kledingrek vol met prachtige 

tweedehands paardrijkleding. De verkoop is alleen in deze week.  

Indien je echt wat nodig hebt, kom dan in het begin van de week 

tussen 9:00 en 15:00.  

Voor de liefhebbers hebben wij ook prachtige sleutelhangers. Een 

sleutelhanger van Manege Onder de Linde met één van onze 

paarden of pony’s. Per stuk € 2,-. Wil je er één, neem dan volgende 

week contant geld mee en kies een mooie sleutelhanger!  
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Coördinator organisatie van NSGK  collecte in Beetsterzwaag. 

Jaarlijks is er een huis aan huis collecte voor de NSGK (Nederlands Stichting 

voor het gehandicapte Kind) in Beetsterzwaag. De opbrengst van deze collecte 

gaat voor de helft naar de manege. Dit jaar regelt Maud Monsma de 

coördinatie van deze collecte. Wij vinden het 

fantastisch dat Maud zich zo wil inzetten voor de 

manege! Maud is sinds 2013 als trouwe vrijwilliger al werkzaam in onze 

manege. De collecte week is van 15 tot en met 20 november.  

De huis aan huis collecte kan niet zonder collectanten die een deel van 

een straat of wijk in Beetsterzwaag huis aan huis collecteren. Wil je net 

als Maud je inzetten voor de manege? Meld je dan als collectant bij 

Maud Monsma . Mail dan naar: Maudmonsma94@hotmail.com.  

  

 

 

 

Herfstvakantie!!!:  

 

 

• 18 t/m 22 oktober is het herfstvakantie, er zijn dan géén begeleide lessen!! 

• Maandag 18 oktober, dinsdag 19 oktober en woensdag 20 oktober zijn er géén reguliere 

paardrijlessen. De manege rijbak kunnen wij niet gebruiken i.v.m. vervanging van rijvloer. 

Voor de ruiters die op maandag 16:30, 18:00, 19:00, dinsdag 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 

woensdag 18:00 en 19:00 rijden wordt er een vervangende activiteit aangeboden. Dit vindt 

plaats op maandagmiddag 18 oktober. De ruiters die dit betreft hebben inmiddels een mail 

ontvangen, waar de activiteiten in staan vermeld. Voor deze ruiters: vergeet niet je op te 

geven als je komt voor deze vervangende activiteit.  

• Donderdag 21 oktober les, 13:15, 16:30, 18:00, 19:00, vrijdag 22 oktober les, 16:30, 17:30, 

18:00, 19:00, zaterdag 23 oktober les, 9:00, 10:00 en 11:00 gaan gewoon door.  

• Activiteitenmiddag zaterdag 23 oktober groep Jannie gaat gewoon door.  

• Dagbesteding in herfstvakantie is op:  

o Maandag van 8.30 tot 12:30  

o Dinsdag van 8:30 tot 12:30  

o Donderdag van 8:30 tot 15:00 uur.  

Op woensdag en vrijdag is er géén dagbesteding.  

Voor de deelnemers van de dagbesteding;  overleg met je begeleider of je komt en als je   

komt, welke dagdelen je aanwezig bent. Mail dit naar: info@manegeonderdelinde.nl  

 

 

Kijk snel op onze nieuwe site! Veel rijplezier.  

 

Team Manege Onder de Linde. 

mailto:Maudmonsma94@hotmail.com
mailto:info@manegeonderdelinde.nl

