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Beste ruiter, ouder en/of verzorger,
Het voorjaar is in aantocht. Heerlijk! Lekker weer voor paardrijden in de bossen van Beetsterzwaag.
De laatste weken zijn er rondom de manege buiten werkzaamheden. Sinds begin maart wordt er bij
de Ronald McDonald Hoeve een beleeftuin aangelegd. Eind deze maand zal het gereed zijn.
Eind maart is de riolering naast de manege vernieuwd. Zo blijven we hopelijk vrij van verstoppingen.
Vorige week is bedrijf Idverde begonnen met het snoeien van bomen en struiken. Dit is rondom de
manege en op het terrein van Revalidatie Friesland. Soms brengen deze werkzaamheden enige
geluidoverlast met zich mee. Zowel voor ruiters, pony en paarden kan dit lastig zijn, maar gelukkig
hebben we goed contact met de medewerkers van de uitvoerende bedrijven en beperken ze
geluidsoverlast tijdens de lessen.
De komende weken zijn er bijzondere feestdagen en een meivakantie.
Kijk op de website voor de dagen dat we gesloten zijn. Onderaan deze
nieuwsbrief vermelden we de bijzondere datums voor de komende twee
maanden.
Vertrek Stalmeester Sietze van der Meer.
Eind maart is bekend geworden dat onze stalmeester Sietze van der Meer ons team gaat verlaten.
Hij werkt elke ochtend op de manege. Per 1 mei gaat hij aan de slag als voorman groenvoorziening bij
de Gemeente Leeuwarden. Hij wil iedereen graag bedanken voor de zeer prettige werksfeer, zowel
met collega’s, als vrijwilligers en deelnemers van de dagbesteding.
Deze week is er een vacature; ‘Allround Stalmeester/ondersteuner dagbesteding” in alle regionale
weekbladen. Ook via sociale media zal de vacature te vinden zijn. We zouden het op prijs stellen dat
de er actief meegedacht wordt om weer de juiste kandidaat te vinden. Kortom delen mag!
Stagiaires
In maart is Yanita Weststrate voor vijf dagen per week begonnen aan haar stage. Ze volgt de
opleiding bedrijfsleider Dierenverzorging in het 3e jaar. Ze blijft tot eind mei.
Op dinsdag is stagiaire Cosca de Wit begonnen, ze volgt de RENN 4 school, gespecialiseerd onderwijs
voor specifieke behoefte. Ze blijft tot aan de zomervakantie.
Op maandag is stagiaire Germa Kuiper begonnen, ze volgt de opleiding aan Terra college, instructeur
paardensport en zit in het 3e jaar .Germa blijft tot aan de zomervakantie.
Naast deze vaste stagiaires zijn er soms nog maatschappelijke stagiaire voor één week of één dag .
Activiteit voor Oekraïense kinderen in de manege
In Beetsterzwaag worden 7 gezinnen opgevangen uit Oekraïne.
De kinderen uit de gezinnen, gaan deels naar school in
Beetsterzwaag. Sport en ontspanning helpt kinderen om de moeilijke
tijd door te komen. Vrijwilliger Mariska Schaefers kwam met het idee
om voor deze kinderen iets te doen in de manege. Dit gaan we de
komende tijd doen op vrijdagmiddag tussen 14.15 uur en 15.15 uur.
Instructeur Bettie Boterhoek, Mariska Schaefers en stagiaire Chantal
Kloosterman zullen een programma maken om een ontspannen
middag te verzorgen voor deze 10 kinderen.
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Zaterdag 2 april onderlinge wedstrijd
Op zaterdag 2 april is er een onderlinge dressuur geweest in de manege. 43 ruiters die zelfstandig
rijden kunnen hebben hun proefjes gereden. In de ochtend de klasse L en BB, in de middag klasse B.
Prachtig om te zien hoe de ruiters genoten van het meedoen. De jury was onder de indruk hoe netjes
de ruiters konden paardrijden. Ook complimenten voor de pony en paarden, ze zagen er super netje
uit. Met hulp van de vrijwilligers voor kantinedienst, ringmeester, voorlezers, stalhulpen en tellers
voor de rekenkamer is het weer een succes geworden.
Professioneel fotograaf Norine heeft deze dag foto’s
gemaakt.
Op onderstaande site staan de foto van de onderlinge
dressuur wedstrijd.
https://www.nhphoto.nl/clientgalleries/gallery/onderlinge-dressuurbeetsterzwaag-02-04-22/

Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni diploma rijden
In de komende weken zullen de instructeurs in de begeleide
lessen gaan afstemmen met ruiters of ze meedoen met het
diploma rijden. Dit is van 30 mei t/m 3 juni. Tijdens het vaste
lesuur kan de ruiter dan gaan voor een ruiter diploma! 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 meedoen? Geef je dan snel op bij Danielle:
info@manegeonderdelinde.nl
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Campagne “Je kunt meer dan je denkt” ruiter Benthe Veenstra
Sporten is voor iedereen! Sport Fryslân en de Friese gemeentes zijn 21 maart een campagne gestart;
”Je kunt meer dan je denkt”. Daarin is te zien dat iedereen kan sporten en bewegen. Eén van de
ambassadeurs van de campagne is onze ruiter Benthe. Elke week komt Benthe met een grote
glimlach naar de manege om één van haar favoriete sporten te beoefenen. Tijdens het paardrijden
komt ze even tot haarzelf, ze is dan één op één met het paard, waar het allemaal om haar draait.
Naast paardrijden zwemt en skiet Benthe ook. Ondanks de beperkingen die ze kent, laat ze zien wat
allemaal mogelijk is. Benthe heeft een aangeboren afwijking, genaamd het CHARGE-syndroom.
Dat betekent dat ze slechtziend en slechthorend is en aan beide kanten haar evenwichtsorgaan mist.
We zijn trots op zo’n ambassadeur als Benthe, die kan laten zien wat de sport, (aangepast)
paardrijden voor haar betekend. Dat voel je als je het filmpje
bekijkt……..https://www.youtube.com/watch?v=95Ub_0MCNfU
Weiland opgeknapt
Afgelopen winter was het een natte boel in het weiland. Dit zorgde ervoor dat het een zompige
modderpoel werd rondom de hooiruif. In maart hebben de mannen van Cornelia Stichting dit voor
ons opgelost. Fijn voor onze paarden, Ylanka, Ulli, Vrony en Tinus. Ze staan dag en nacht in het land.
Dankzij de Cornelia Stichting is ons land weer een beetje begaanbaar.
Voor:
.

Na:
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We zijn gesloten op:
• Vrijdag 15 april, Goede vrijdag
• Maandag 18 april, 2e Paasdag
• Woensdag 27 april, Koningsdag
• Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
Géén begeleide lessen:
• Meivakantie 1 mei t/m 6 mei
o De dagbesteding gaat deze week gewoon door.
De dinsdag groep start om 9.00 uur i.p.v. 10.00 uur.
• Hemelvaartsweekend 26 en 27 mei
o Er is geen dagbesteding op donderdag 26 mei
o Op vrijdag 27 mei is er wel dagbesteding. Indien je niet komt geef het tijdig door!.
Dagbesteding
• Meivakantie 1 mei t/m 6 mei
o De dagbesteding gaat deze week gewoon door.
De dinsdag groep start om 9.00 uur i.p.v. 10.00 uur.
• Hemelvaartsweekend 26 en 27 mei
o Er is geen dagbesteding op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Om te onthouden:
• Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni> Diploma rijden
• Zaterdag 16 juli en zondag 17 juli> Ponykampdagen

Groetjes van iedereen van Team Manege Onder de Linde!
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