
Beste Ruiters van Manege  Zonneveld, 
 
We gaan weer starten en wat fijn om jullie allemaal weer te mogen begroeten! 
We hebben een hele nare periode achter ons liggen, maar we kijken weer voorruit!! 
 
De lessen, zowel privé als groepslessen zullen voorlopig anders gaan dan gewend. 
Wij gaan de lessen geven in de buitenbaan, en er mag helaas geen toeschouwer/ of ouder 
mee.  
Het wordt voorlopig, afzetten op de parkeerplaats en daar weer ophalen. 
De foyer blijft voorlopig nog even gesloten. 
Een middagje extra naar de manege toe, is er voorlopig helaas nog niet bij. 
Je komt met je paardrijdhandschoenen aan en cap op ( evt bodyprotector) naar de 
manege, wij mogen je hierbij niet helpen. 
Een cap van ons lenen, kan helaas niet! 
 
We starten kwartaal 2 (april/mei/juni) later dan gepland, deze periode bestaat nu nog 
uit 6 lessen (maandag en dinsdag) en 5 lessen voor de rest van de week.  
Dit bedrag wordt via een betaalverzoek gemaild en kan d.m.v. een betaallink voldaan 
worden. 
Een les afzeggen kan alleen via mail admin@manegezonneveld.nl . 
Inhalen in deze periode kan 1 keer. 
Dit inhalen proberen wij zo goed mogelijk te regelen, maar voor ons is dit ook anders 
lesgeven dan we gewend zijn, dus kunnen we niet met te grote groepen opstarten. 
Mocht het niet bij ons in te passen zijn, dan zullen wij de inhaalles voor jullie verzetten 
naar de maand juli. 
 
Kwartaal 3 (juli/augustus/september) bestaat uit 13 lessen, behalve op woensdag, die 
bestaat uit 14 lessen. 
Dit kwartaal mag er 3 keer een les verzet/verplaatst worden, mits dit 24 uur van te voren 
gemaild is.  
Bijv: Mocht je 3 lessen in augustus willen afzeggen, mogen die uiteraard in juli al 
worden ingepland. 
 
Onze medewerkers/instructeurs moeten de 1,5 meter in acht nemen. 
Om leerlingen uit de start- en beginners groepen toch te kunnen helpen zullen wij 
jongeren onder de 12 jaar vragen om ons daarbij te assisteren.( denk aan opzadelen, 
vast houden en meelopen) Wij zullen deze hulptroepen zelf benaderen. 
 
Van heel veel klanten hebben wij het fijne bericht ontvangen, dat de door overmacht 
gemiste lessen in maart, door hen niet meer teruggevraagd gaan worden. 
Dit doet ons enorm goed dat we op die manier gesteund worden. 
Mocht je toch gebruik willen maken van deze 2 gemiste lessen, dan volgt in de maand 
augustus meer informatie over het inplannen. 
 
Wij hebben er enorm veel zin in! 
Lees het bijgevoegde protocol goed door, voordat je vanaf maandag weer naar ons toe 
komt! 
Lieve groeten, 
Namens het team, 
Jos en Marije Zonneveld 


