
 

Beste Ruiters en bezoekers van Manege Zonneveld, 

 

Vanaf vandaag (14 oktober 2020) om 22.00 uur gelden er helaas, voor nog eens  

minimaal 2 weken, weer extra maatregelen voor o.a. de sport en de horeca.  

Dat zal dus ook van toepassing zijn op onze manege en onze foyer. 

 

Manege: 

Omdat paardrijden een individuele sport is en omdat er met gemak 1,5 meter 

afstand gehouden kan worden, kunnen zowel de pony- als de paardrijlessen 

gelukkig gewoon door blijven gaan. 

Wedstrijden en andere activiteiten zullen in deze periode sowieso niet 

georganiseerd mogen worden. 

 

Toeschouwers/bezoekers zijn niet toegestaan. 

Dat betekend dat er op de tribune en langs de rijbaan geen toeschouwers mogen 

staan of zitten. 

Ook bij de lessen in de mini-manege en bij kinderfeestjes kunnen geen 

ouders/begeleiders aanwezig zijn (uitgezonderd de ouder-kind lessen).  

 

Lesklanten komen niet eerder dan een half uur van te voren. Na het rijden en 

afzadelen gaan zij direct naar huis. In de stal blijven hangen is niet toegestaan. 

 

Horeca en Balie: 

Vanaf vandaag (22.00 uur) gaat de hele horeca voor minimaal 2 weken dicht. 

Dus ook onze foyer!  

Dat betekend dat niemand meer naar binnen kan om bijvoorbeeld een kopje koffie 

of een broodje te kopen. 

Ook alleen blijven wachten in de foyer is niet toegestaan. 

Wil iemand op het terrein blijven wachten, dan zal dat op de parkeerplaats moeten 

gebeuren. 

 

De balie is gedeeltelijk open en telefonisch bereikbaar op de volgende tijden: 

Maandag 09.00 uur tot 12.00 uur 

 19.00 uur tot 21.00 uur 

Dinsdag 15.30 uur tot 19.00 uur 

Woensdag 14.00 uur tot 18.00 uur 

Donderdag           Gesloten 

Vrijdag 15.00 uur tot 18.00 uur 

Zaterdag 15.00 uur tot 18.00 uur 

Bij de balie (mondkapje verplicht) kunnen afspraken gemaakt worden of lessen 

worden verzet. 

Dit kan ook per telefoon of per e-mail. 

 



 

Ook tijdens dit corona-tijdperk, dienen privélessen nog steeds uiterlijk 48 uur van 

te voren te worden afgemeld. De kwartaalkaartlessen, uiterlijk 24 uur van te voren. 

Helaas kunnen wij te laat afgemelde lessen, die gemist worden door corona en/of 

door het in quarantaine zitten, niet vergoeden. Dat is helaas ieders eigen risico.  

Afmelden kan ook via de e-mail: admin@manegezonneveld.nl. 

 

Huidig protocol samengevat; 

 

- Houd 1.5 meter afstand van elkaar. 

- Wie niet fit is, blijft thuis. 

- Ouders/begeleiders/bezoekers mogen niet in of rond de stallen en rijbanen 

komen. 

- Lesklanten die gebracht worden kunnen op de parkeerplaats worden afgezet 

en opgehaald. Ouders/begeleiders mogen uitsluiten op de parkeerplaats 

wachten 

- Pension- en leaseklanten mogen hun paard blijven bezoeken met maximaal 1 

introducé. 

- Tribune is gesloten voor alle publiek. 

- Geen toeschouwers langs de rijbanen (geld ook voor pensionklanten). 

- Geen toeschouwers in de mini-manege. 

- Foyer is gesloten. 

 

Jeugd die wil komen helpen bij de starters/beginners, 

blijven van harte welkom. Jullie hulp kunnen we goed gebruiken! 

 

Contactgegevens Manege (+ foyer) Zonneveld: 

-E-mail: admin@manegezonneveld.nl 

-Telefoon: 035-5432703 (Bereikbaarheid; zie schema) 

 

Laten we hopen dat dit allemaal niet langer dan 2 weken nodig is. 

Wij vertrouwen op een goede afloop. 

 

Team Zonneveld 


