
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel 

Eindelijk kunnen we beginnen met het geven van groepslessen. Wel nog 

even buiten, gelukkig is het lekker weer en komt de lente eraan.  

Wat zijn we ontzettend dankbaar voor alle steun die we hebben gehad. 

Van een mooie tekening, een zak met wortels tot allerlei spullen voor de 

verkoop en het niet inhalen van lessen. Het geeft moed en vertrouwen 

om door te gaan en deze mooie plek nog mooier te maken. 

Ook een groot dank je wel aan onze pensionklanten en leasers. Zij hebben 

afgelopen weken heel hard geholpen met het fit houden en krijgen van de 

manege paarden zodat ze klaar zijn voor de lessen.  

Dit alles is mogelijk door ons superteam. Waar veel flexibiliteit aan wordt 

gevraagd. Iedereen is omgeschoold tot stalmedewerker en heeft 

geholpen de paarden te verzorgen. Super fijn! 

Wat fijn om jullie weer te zien rijden, en weer te genieten van lachende 

gezichtjes op hun pony.  

In dit paradepaardje informatie over hoe we opstarten, hoe we digitaal 

gaan en allerlei info en activiteiten. 

Veel leesplezier! 

Peter & Anneke 
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Lieve ouders 

Wat we merkten in de vorige periode is dat we jullie veelste weinig spreken. We horen niet meer 

wat er met je kind aan de hand is. Het kan zomaar zijn dat het best even spannend is om na zo 

een lange tijd weer te gaan rijden. Misschien was de pony waar ze op zat ook een beetje 

spannend of anders dan gewend. Sommige hebben een nieuwe instructeur. Best lastig. Normaal 

zien en horen we dit vanuit de kantine, maar die is helaas gesloten. Als er iets is mail ons dan 

eventueel met een terugbelverzoek. We horen deze verhalen namelijk heel graag.  

Alleen als we het weten kunnen we de kinderen extra opvangen, en ze net even een beetje meer 

begeleiden dan als we het niet weten. Ook voor ons is er veel om op te letten, niet alles lukt zoals 

gewenst.  

 

Manegeplan app 

Privelessen, buitenritten, alles is nu ook te boeken via de manegeplan App.  

Als je een les niet kunt, kun je je ook via de app afmelden. Super handig toch.  

Je kunt je gegevens aanpassen als je bijvoorbeeld gaat verhuizen. Ook kun je broertjes en zusjes 

toevoegen, zodat je van het hele gezin alles kunt zien. 

Deze app is voor ruiters van Het Paardrijk. iedere ruiter heeft een PRS nummer. Als je die niet 

weet kun je die via de mail aanvragen. Met dit nummer heb je toegang online tot het 

manegeportaal https://manegeplan.azurewebsites.net/index.php?id=17173928 of kun je 

boeken via de app.  

https://manegeplan.azurewebsites.net/index.php?id=17173928


 

 

Buiten lessen 

We wachten nog steeds op antwoord op het gebruik van de binnenrijbanen. Tot die tijd rijden we 

buiten. Naast de stallen is een tweede buitenrijbaan gemaakt. 

Deze is helaas niet in het zicht voor de ouders. Een verzoek om niet via het weiland van de 

buurman naar de les te komen kijken. Hij is er erg zuinig op.  

Zolang we buiten rijden zadelen wij de paarden voor iedereen op. Voor de middag lessen brengen 

we de pony’s naar de buitenrijbanen. Kinderen wachten in de kantine tot ze opgehaald worden. 

Dit doen we om het verkeer rondom de stallen zo veel mogelijk te beperken.  

De avondlessen mogen hun paard wel uit de stal halen, en als je het zonder hulp kunt zelf 

opzadelen. Ouders mogen dus niet de manege in. Kun je het niet zelf doen wij het voor je.  

De lessen duren tot 20.30 uur. Dat betekent een race tegen de avondklok. Na de les breng je je 

paard naar de stal, hoofdstel af en zo snel mogelijk weg. Wij zadelen de paarden voor jullie af.  

Er zijn een aantal kinderen met een rugzakje waar we 

andere afspraken mee hebben gemaakt. Zie je toevallig 

een ouder wel mee lopen kan het zijn dat dit voor deze 

ruiter even niet anders kan. We proberen dit natuurlijk 

zo veel mogelijk te beperken.  

Ook de coaches zijn aan het werk. Zij zijn herkenbaar 

aan de bodywarmers.  

 

 

 

Buitenritten 

14 en 21 maart kun je mee met een van de twee buitenritten. 

11.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur  

De eerste buitenrit is zonder galop. De tweede met galop. 

Kosten € 17,50 of een inhaalles. Opgeven kan via de mail info@hetpaardrijk.nl 

 

  



 

 

 

Inhalen 

Bijna alle ruiters hebben wel een inhaalles. We willen heel graag eerst rustig opstarten. Als het 

allemaal loopt gaan we kijken of er in de groepslessen ingehaald kan worden. Gedurende het jaar 

zullen er extra activiteiten plaats vinden waarvoor je inhaallessen kunt inzetten.  

 

Social Media 

We delen veel activiteiten en gebeurtenissen op facebook en Instagram. Wil je op de hoogte 

blijven volg ons dan.  

Verkoop mondkapjes    

AKTIE VOOR ONZE BIJZONDERE RUITERS in manege Het Paardrijk. 

Petra heeft een nieuwe actie bedacht en gaat unieke mondkapjes naaien van mooie rest lapjes. Ze 

kosten 4 euro per stuk. 3 euro is voor de stichting 

Bijzondere Ruiters en 1 euro voor het verzenden en 

bijkomende kosten. 

Je kunt ze bestellen via info@bijzondereruitersbrabant.nl 

 

Stuur een mailtje met 

Naam, adres, aantal, man/vrouw, voorkeur voor bv 

kleur/dessin ( bloemetje, streepje, effen). Ik zal proberen 

een geschikt lapje erbij te vinden maar ik moet het doen 

met wat ik heb. Dus laat je verrassen. 

 

Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer NL09RABO 0122 23 7935 t.n.v. Stichting 

Bijzondere Ruiters. Graag vermelden: donatie MK en je naam die ook in de mail staat. Als het 

bedrag binnen is gaan de mondkapjes z.s.m. op de post. 

P.s. Heb je nog wat katoenen lapjes over waar je niets mee doet? Geef ze dan af in een zakje in de 

kantine van de Manege Het Paardrijk t.a.v. Petra of geef ze af bij de Zandkant 7B in Heeswijk. 

Petra Hoenderdos 0640694327 

 

Super G 

Helaas gaat de Super-G dit jaar niet door. We 
hopen in betere tijden wel iets leuks te 
organiseren voor onze super ruiters. Wordt 
vervolgd…. 

 



 

 

Ponykamp  

In de meivakantie en de zomervakantie zijn er ponykampen. Super leuk om veel te leren met en 

over paarden. 

Elke dag lekker paardrijden, springen, rijden in het bos en heel veel leuke spelletjes.   

Er wordt geslapen in groepsaccommodatie Het Aardrijk waar stapelbedden tot ieders beschikking 

zijn. Er zijn extra slaapruimtes gemaakt zodat er zo min mogelijk kinderen op een kamer slapen.  

We zullen bij de kampen de richtlijnen van het RIVM volgen.  

Mocht wegens coronamaatregelen vanuit de overheid een ponykamp niet door mogen gaan 

wordt het gehele bedrag geretourneerd. 

Wacht niet te lang, vol=vol 

Datums ponykamp 2021 

3 daagse meivakantie:2-3-4 mei 2021 
3 daagse: 8-9-10 augustus 2021 
 
week 1: 26-30 juli 2021 
week 2: 2 – 6 augustus 2021 
week 3: 30 aug – 3 september 2021 

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt je op www.hetpaardrijk.nl 

 

Sjors Sportief, vrijwillger gezocht 
28 maart en en 11 april het weer zover. 100 kinderen per dag komen er paardrijden op de 

manege! Super gezellig! 

Om al deze kinderen een super leuke paardenbeleving te geven en een indruk te geven wat 

paardrijden is hebben jullie hulp nodig. Vindt je het leuk om te helpen met het begeleiden van 

kinderen op een paard of om te helpen met het opzadelen van de paarden meld je dan snel aan! 

Voor eten drinken en iets lekker wordt gezorgd! 

Uiteraard ook deze dag corona proof! 

 

Agenda 
14 maart buitenritten 

21 maart buitenritten 

28 maart sjors sportief 

11 april sjors sportief 

2-3-4 mei ponykamp meivakantie 

http://www.hetpaardrijk.nl/

