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Beste ruiter, ouder en/of verzorger,
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken op weg in 2022. Vanaf 17 januari konden we alle ruiters
de gebruikelijke lestijden weer aanbieden. Hier waren we als team erg blij mee. Het steeds opnieuw
aanpassen en organiseren van de overheidsmaatregelen, heeft ons de nodige tijd gekost. De laatste
weken hebben we extra veel afmeldingen van ruiters én vrijwilligers die thuis zitten i.v.m. een
quarantaine of covid besmetting. Met creatieve oplossingen hebben we tot nu toe de lessen steeds
kunnen laten plaatsvinden. Iedereen die daar een bijdrage in heeft geleverd, bedankt!
We hopen dat het nu langzamerhand beter gaat worden en iedereen vrij blijft van covid.
Inmiddels is de kantine weer toegankelijk voor bezoekers en vervalt vanaf 18 februari de mondkapjes
plicht.
Voorjaarsvakantie
•
•

Vanaf aanstaande maandag 21 febr t/m vrijdag 25 febr zijn er géén begeleide lessen!
De vrijwilligers die helpen in de begeleide lessen zijn deze week vrij.
De dagbesteding gaat deze week gewoon door.
De dinsdag groep start om 9.00 uur i.p.v. 10.00 uur.

Vrijdag 11 maart NL Doet!
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden
sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en helpt om het verschil te maken.
Deze dag zullen meerdere vrijwilliger en medewerkers van Firma van Wijnen helpen op de manege.
Er zijn herstel werkzaamheden in het weiland, waaronder het snoeien van groen en het plaatsen van
nieuwe palen en draad. In de manege zullen de handige timmermannen van Van Wijnen een nieuwe
kast realiseren in het sanitaire gedeelte. Kortom weer genoeg te doen deze ochtend.
We kunnen nog hulp gebruiken deze ochtend. Laat ons het weten. Mail dan naar:
info@manegeonderdelinde.nl
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Zaterdag 2 april onderlinge wedstrijd
Na twee jaar na de laatste wedstrijd, kunnen we weer! Ruiters die
zelfstandig rijden kunnen meedoen met de onderlinge wedstrijd op
zaterdag 2 april.
• Opgave vanaf 12 maart tot 20 maart via de mail;
info@manegeonderdelinde.nl of via het inschrijfformulier wat
hangt in de kantine.
• Je mag twee voorkeur pony’s opgeven. We kunnen niet beloven
dat je erop mag rijden, maar we proberen er zoveel mogelijk
rekening mee te houden.
• De startlijst is 28 maart bekend. Deze hangt in de kantine en is te lezen op de website en
facebook.
• De instructrice bepaald in welke klasse je mag starten.
• De proeven worden natuurlijk van te voren geoefend in de les.
• Deelname is geheel op eigen risico!
• Ouders, familie en vrienden van de ruiters zijn welkom om te komen kijken.
• Het is tijdens de wedstrijd niet toegestaan om eigen eten/drinken te nuttigen in de kantine.
• Voor vragen kun je terecht bij je instructrice.
Er zijn deze ochtend geen reguliere lessen!
Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni diploma rijden
Voor ruiters tot 21 jaar die les hebben in de begeleide lessen
hebben we eind mei diploma rijden. Tijdens het vaste lesuur
kan de ruiter dan gaan voor een ruiter diploma! Plan dit in
en zorg dat je deze week aanwezig bent. Ouders, familie,
vrienden en vriendinnen kunnen dan kijken naar het diploma
rijden. We maken er dan weer een mooi feestje van!
Zaterdag 16 juli en zondag 17 juli Ponykampdagen
We hebben weer ponykampdagen! Voor ruiters met een beperking tot en met 21 jaar
organiseren we in het eerste weekend van de zomervakantie (16 en 17 juli) de
jaarlijkse ponykampdagen.
Dit jaar is het thema:
Wil je graag meer informatie?
Mail dan naar instructeur Danielle Ditters; info@manegeonderdelinde.nl

Op de volgende bladzijde een overzicht met sluitingsdatum en komende activiteiten.
Voor op het prikbord!
Geniet van het paardrijden en de komende activiteiten.
Team Manege Onder de Linde.
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Voor op het prikbord:
2 april

Onderlinge wedstrijd

30 mei t/m 3 juni

Diploma rijden

16 en 17 juli

Ponykampdagen

Kerst

Gesloten tussen kerst en oud/nieuw

Oud- en Nieuwjaarsdag

Gesloten

Goede vrijdag en 2e Paasdag

Gesloten

Koningsdag

Gesloten

Hemelvaartsdag

Gesloten

Tweede Pinksterdag

Gesloten

Zomervakantie

Gesloten voor alle paardrijlessen, open voor
zomeractiviteiten.

Sluitingsdagen

En speciale sluitingsdagen voor begeleide lessen *
Voorjaarvakantie (19 febr t/m 27 febr 2022)

Geen begeleide lessen *

Meivakantie (30 april t/m 8 mei 2022)

Geen begeleide lessen *

Hemelvaartsweekend (26 mei en 27 mei 2022)

Geen begeleide lessen *

Zomervakantie (16 juli t/m 28 aug 2022)

Geen begeleide lessen *

Herfstvakantie (17 okt t/m 23 okt 2022)

Geen begeleide lessen *

Kerstvakantie (24 dec t/m 8 jan 2023)

Geen begeleide lessen *

* Lessen voor ruiters met een beperking die ondersteuning ontvangen van een opgeleide vrijwilliger.
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