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Beste ruiter, ouder en/of verzorger,  

 

Zomer! Wat is het fijn als alles mooi bloeit, de zon lekker schijnt en je op een pony door het bos van 

Beetsterzwaag kan rijden. Onze pony’s en paarden zijn nu vaak te vinden in het weiland als er geen 

lessen zijn. Het mooie weer brengt met zich mee dat we ons zelf luchtig kleden, open schoenen en/of 

korte broek of jurkje. Helaas is dit voor het paardrijden niet geschikt. Om zo veilig mogelijk te kunnen 

paardrijden in de zomer: 

• Draag je een lange broek 

• Heb je dichte (rij) schoenen aan 

• Is je jas of vest altijd gesloten. Kortom; rits en/of knopen dicht.  

• En zorg je dat je je goed insmeert met zonnebrand. Verbranden gaat snel.  

Voor bezoekers in de stallen; draag dichte schoenen. Het risico dat per ongeluk 

een voet van een pony op je schoen staat is altijd aanwezig.  

 

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de activiteiten die zijn geweest en vermelden we de komende 

activiteiten. Onderaan in deze nieuwsbrief vermelden we de bijzondere datums voor de komende 

twee maanden.  

 

Zomervakantie  

Vanaf zaterdag 16 juli tot zondag 28 aug  zijn er GEEN lessen.  

We hebben dan een zomeractiviteiten programma. Er is een ponykamp, er zijn buitenritten en 

ponyochtenden. De activiteiten zijn voor beginners én voor kinderen met een beperking. Bij iedere 

activiteit is voldoende hulp aanwezig en je pony kan tijdens de buitenrit worden begeleid door een 

vrijwilliger. Hieronder een kort overzicht van de activiteiten; 

• 16 en 17 juli Ponykamp alleen voor kinderen met een beperking> VOL 

• 26 juli Buitenrit beginners 9.30-11.30 uur 

• 28 juli Buitenrit beginners 9.30-11.30 uur 

• 29 juli Buitenrit beginners 9.30-11.30 uur 

• 8 aug  Ponyochtend 9.30-12.00 uur 

• 10 aug Buitenrit beginners 9.30-11.30 uur 

• 15 aug Ponyochtend 9.30-12.00 uur 

• 17 aug Buitenrit beginners 9.30-11.30 uur 

• 22 aug Buitenrit beginners 9.30-11.30 uur 

• 22 aug Ponyochtend 13.00-15.30 uur 

• 24 aug Ponyochtend 9.30-12.00 uur 
 
In de manege en op de website zijn de 
posters te vinden van de activiteiten. 
Kosten:    

• Buitenrit € 30.00    

• Ponyochtend/middag: € 35.00    
(inclusief drinken en iets lekkers)  

 
Opgave;info@manegeonderdelinde.nl     
Wees er snel bij VOL=VOL. 
 

mailto:info@manegeonderdelinde.nl
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Onderhouds en schoonmaakweek 

In de 1e week van de zomervakantie, maandag 18 juli tot met vrijdag 22 juli, 

hebben we onze jaarlijkse onderhoud en schoonmaak week. Bedrijven 

komen deze week langs voor controles en onderhoud van bijvoorbeeld 

tilliften, rolluiken, brand- en alarmbeveiliging en bakonderhoud. 

Medewerkers en deelnemers dagbesteding gaan alles schoonmaken, 

verven/beitsen, stallen uitmesten en reinigen, harnachement onderhoud/ 

reparatie en zoveel mogelijk stofvrij maken. We kunnen in deze week in de 

ochtenden nog hulp gebruiken. 

Wil je helpen? Dat zouden we erg waarderen. Veel handen maken licht 

werk. Laat het ons even weten als je komt. Mail dan; 

bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl  

 

Dagbesteding in de zomervakantie. 

Tijdens de zomervakantie zijn de deelnemers van de dagbesteding welkom.  

Iedere deelnemer heeft met zijn begeleider afgestemd welke dagen je komt. Indien dit nog niet 

duidelijk is, vraag dan even de vaste begeleider.  

In de zomervakantie is er alleen in de ochtend dagbesteding. Ma t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

Behalve dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur.  

 

Ponykamp Zaterdag 16 juli en zondag 17 juli   

In het eerste weekend van de zomervakantie, op zaterdag 16 en zondag 17 

juli, vindt het jaarlijkse ponykamp voor kinderen met een beperking 

plaats. Er zijn 26 plekken beschikbaar en deze waren half mei al vol geboekt. 

Inmiddels is er voor de 25 vrijwilligers die helpen tijdens het ponykamp een 

informatieavond geweest. Instructeurs Danielle Ditters en Bettie Boterhoek 

organiseren dit ponykamp. Het thema van dit jaar is; “Cowboys en Indianen”. 

We hebben het programma klaar en de attributen staan gereed; nog een 

kleine week en dan kan het beginnen! Mag je meedoen? Kom dan verkleed 

als cowboy of indiaan.  

 

 

Stagiaires  

Zo aan het einde van het schooljaar, nemen we ook weer afscheid van een aantal stagiaires. Heel fijn 

om te zien hoe sommige stagiaires groeien in het proces van werken met mensen en dieren. 

Stagiaires komen van verschillende opleidingen die te maken hebben met de paardenhouderij of 

werken in zorg en welzijn. De verscheidenheid van niveaus is groot. Stagiaires van niveau 1 t/m 4 

kunnen bij ons stage lopen. We willen dan ook Chantal, Yanita, Gabrielle, Danielle, Mathijs en Germa 

bedanken voor hun inzet.    

 

 

 

 

mailto:bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl
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Activiteitenmiddag voor kinderen met een beperking, nog plekken beschikbaar 

Voor kinderen met een beperking organiseren we op 

zaterdagmiddag één keer per vier weken een 

aktiviteitenmiddag. Er waren tot op heden twee groepen; 

één bij IPG instructeur Jannie Russchen en de ander bij IPG 

instructeur Danielle Ditters. Sinds 30 april is er een nieuwe 

groep gestart bij IPG instructeur Joke Reilink. De laatste 

groep heeft nog 3 open plekken beschikbaar.  

De middagen staan in het teken van omgaan en 

samenwerken met pony en met elkaar.  

Voor iedere deelnemer wordt een begeleidingsplan op 

maat gemaakt waarin we doelen voor deze 

activiteitenmiddagen afspreken. Doelen kunnen liggen op 

het gebied van sociale vaardigheden, communicatie en 

zelfstandigheid. Hierbij valt te denken aan het aangeven van 

grenzen, vragen durven stellen, samenwerken, structuren 

aanleren en vasthouden, contact met leeftijdsgenoten of het vergroten van zelfvertrouwen. Het 

begeleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. De deelnemers krijgen de kans om onder begeleiding 

op een rustige manier en op hun eigen tempo te werken aan gestelde persoonlijke doelen, waarbij 

plezier en ontspanning van groot belang zijn. 

Tijdens de middag wordt er paardgereden. Is dit een geschikte activiteit voor uw kind met een 

beperking? Wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met bedrijfsleider Trea Arkema                     

06-41934626 of bedrijfsleider@manageonderdelinde.nl  

Of kijk op onze website: https://www.manegeonderdelinde.nl/activiteiten/activiteitenmiddag/ 

 

 

Nieuwe Stalmeester Jan de Jong  

De vacature van de nieuwe stalmeester is ingevuld. Jan 

de Jong werkt sinds 15 mei bij Manege Onder de Linde. 

Jan werkt voorheen op zijn eigen bedrijf als 

melkveehouder. Na zijn aanstelling op 30 april, kon Jan 

al binnen twee weken bij ons beginnen. Dit was erg fijn. 

De taken; zorgen voor paarden en pony’s, weiland 

beheer, schoonhouden en klein onderhoud van het 

gebouw, terrein en de stallen, zijn vaak meer dan je 

denkt.  Daarnaast houdt Jan zich bezig met 

ondersteunende werkzaamheden voor de deelnemers 

van de dagbesteding en stagiaires. Jan is aanwezig van 

maandag tot en met vrijdag van 7.45 uur tot 11.45 uur.  

 

 

 

 

mailto:bedrijfsleider@manageonderdelinde.nl
https://www.manegeonderdelinde.nl/activiteiten/activiteitenmiddag/
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Nieuwe pony en paard  

 

Sinds korte tijd hebben we een nieuwe pony en paard. Paard 

Bennie 1.62 cm, 16 jaar en een hele lieve ruin. Bennie heeft 

voorheen in de sport, L-dressuur gelopen en L-springen gedaan. 

Bennie is erg lief. Hij is erg aanhankelijk, wil graag bij je zijn en 

houdt van knuffelen. Een borstelbeurt vind hij dan ook erg fijn. 

Bennie is erg gesteld op zijn prachtige buurvrouw Doutzen.  

 

 

 

 

 

 

Goldy is de jongste telg in de manege, ze is 7 jaar en 1.36,5 cm 

groot. Ze heeft een bijzondere kleur; stekelharige vos maar in de 

zon lijkt het wel goudkleurig. 

Deze pony hebben we in bruikleen van fam. Jellema. Het is een 

lieve mensgerichte pony.Vanwege haar leeftijd wordt ze voorlopig 

alleen ingezet in de lessen met gevorderde ruiters. 

Onder het zadel is ze braaf en schrikt niet snel, maar ze heeft wel 

een duidelijke leider nodig die de hulpen op de juiste plaats geeft. 

 

 

Vrijwilligersuitje 21 mei bij de Stoeterij Swarte Paert in de Hemrik 

Afgelopen zaterdag 21 mei is er een uitje geweest voor onze vrijwilligers. Dit vond plaats bij de 

Stoeterij Swarte Paert in de Hemrik. De stoeterij is gericht op het Friese paard en haar cultuur, 

historie, fokkerij, sport en training. Met regelmaat worden er shows of demonstraties gegeven. Na 

een heerlijk bakje koffie met gebak, werden we rondgeleid door Tineke Friso. Het culturele erfgoed 

konden we bewonderen in de expositieruimte. Na de rondleiding door de stoeterij werden we 

verrast met een prachtige demoshow. Onze eigen instructeur Evelien Duin heeft met haar Fries 

paard Florus, een geweldige kuur laten zien op muziek. Iedereen was onder de indruk en genoot van 

het prachtige schoon van dit jonge paard. We bedanken stichting de Gouden Schakel voor het 

sponsoren van dit geweldige vrijwilligersuitje. 
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Activiteit voor Oekraïense kinderen in de manege 

Sinds begin april komen elke week gemiddeld 10 tot 12 Oekraïense kinderen naar de manege om 

ontspannende activiteiten te doen. Deze kinderen verblijven in tijdelijke opvang in Gorredijk of 

Beetsterzwaag en bezoeken dagelijks de basisschool de Finne. Gezien de bezetting van lesuren in de 

manege die op een maximale capaciteit zit, hebben we gekozen voor paard gerelateerde 

activiteiten om zo de pony’s en paarden minder te belasten. De kinderen genieten volop. Samen met 

instructrice Bettie Boterhoek, vrijwilligers Mariska, Kim, Anneke, Shirley en stagiaires Chantal, 

Danielle en Gabrielle zijn er elke week weer nieuwe activiteiten. Deze speciale activiteit wordt 

ondersteund door het Foppe Fonds. We zijn het Foppe Fonds hier zeer dankbaar voor. 

Op 25 mei heeft de regionale weekblad de SA een reportage geplaats in de krant. Zie onderstaande 
link. https://www.sa24.nl/nieuws/nieuws/24667/pony-s-geven-oekraiense-kinderen-afleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni diploma rijden 

Wat een feestweek hadden eind mei op Manege Onder de Linde. Maar liefst 60 kinderen hebben een 

proef gereden om een diploma te halen. Voor veel kinderen was het een spannende maar zeker een 

inspannende gebeurtenis. Er is zo goed gereden, dat iedereen een diploma heeft gehaald. We zijn 

super trots zijn we op deze kanjers! De ruiters hadden enthousiast publiek mee; familie, opa’s oma’s, 

buren, klasgenoten, zorgverleners, enzovoort. De kantine zat soms zo vol dat er geen plek meer over 

was. We willen graag iedereen bedanken maar zeker de juryleden; Suze Ditters, Bonne Talsma, 

Hessel Bierma, Hermien Peters, Wendy Molenaar, Elbrich Hooijenga, Henk Pander, schrijvers, 

stalhulpen en de kantinehulpen. Het was weer een succes week! 

 

 

https://www.sa24.nl/nieuws/nieuws/24667/pony-s-geven-oekraiense-kinderen-afleiding
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Sponsoren 

Sponsoren is een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van onze unieke manege. Zonder 

sponsoren (en vrijwilligers)  kunnen we geen paardrijden aanbieden aan ruiters met een beperking. 

Stichting Manege Onder de linde ontvangt geen overheidsteun en is naast inkomsten uit de 

lesgelden geheel afhankelijk van giften en donaties. We ontvangen soms spontane giften, maar het 

grootste deel vragen we aan bij stichtingen en/of bedrijven. Meerdere bedrijven en stichtingen. 

willen zich graag committeren met onze manege. Als dank voor de steun van de sponsoren 

organiseren we dit jaar een sponsorbijeenkomst. We organiseren een sponsorontbijt op vrijdag 16 

september. De betreffende bedrijven en stichting zijn uitgenodigd om te ontbijten, daar opvolgend 

een presentatie en een rondleiding. Op onze website ziet u welke sponsoren betrokken zijn:  

https://www.manegeonderdelinde.nl/sponsoring/ 

 

Coop Ureterp Flessenactie  

Vanaf 1 juli tot en met 30 september is er een flessenactie bij 

supermarkt COOP Boonstra in Ureterp. Lever je lege flessen in bij 

Coop Boonstra en doneer voor stichting Manege Onder de Linde!  

Nieuwe bakvlakker 

Een nieuwe sleep voor de binnenbak! Rob Roelofsen van Firma Noord Machines uit Marum heeft een 

nieuwe professionele bakvlakker gebracht voor onze binnenbakbodem! We zijn er super content 

mee en zeer dankbaar dat Noord Machines B.V ons bedrijf een warm hart toedraagt. Rob en zijn 

team, bedankt voor deze bijdrage! 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manegeonderdelinde.nl/sponsoring/


 Manege Onder de Linde    NIEUWSBULLETIN 
                                                    juli  2022 NR 3 

7 
 

 

 

Zomervakantie paardrijlessen: 

Van zaterdag 16 juli tot zondag 28 aug  zijn er GEEN lessen.  

Start na de zomervakantie met de lessen is op: 

 Maandag 29 aug.  

Vóór 26 aug ontvang je in je mail een bevestiging van je lestijd en lesdag.  

 

Zomervakantie dagbesteding  

Van maandag 18 juli  t/m vrijdag 26 aug is er alleen in de ochtend dagbesteding; 

• Ma, Wo, Do, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.  

• Dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur.  

 

Aktiviteitenmiddag dit jaar; 

Voor de deelnemers van de activiteitenmiddagen, zijn dit de komende datums van dit najaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten na de zomervakantie:  

Zaterdag 10 september: 

• Ter info voor de zaterdagochtendlessen. Zaterdag 10 september is er een vrijwilligersdag op 

de manege. De zaterdagochtend lessen gaan gewoon door.  

Vrijdag 16 september; 

• Ter info voor de vrijdagochtendlessen. Vrijdag vanaf 8 uur tot 10.30 uur is er een 

sponsorbijeenkomst in de manege. Als dank voor onze sponsoren hebben we een ontbijt 

geregeld.  

Maandag 17 okt; 

• Start kleding verkoop in de manege  

Herfstvakantie: 17 oktober tot 21 oktober;  

• Geen begeleide lessen 

 

 

 

 

 

Jannie Danielle Joke 

27-08-2022 03-09-2022  

24-09-2022 01-10-2022 17-09-2022 

22-10-2022 29-10-2022 15-10-2022 

19-11-2022 26-11-2022 12-11-2022 

17-12-2022 24-12-2022 10-12-2022 


