Beste Amazones , Ruiters , Familie
Wij hebben GROEN LICHT gekregen van onze lokale overheid voor het organiseren van lessen voor -13 jarigen
(tot en met geboortejaar 2008) , dit zolang er geen regelgeving is die dit verbiedt .
Voor de +13jarigen geldt nog altijd : het vrij rijden met 4 , ook mits reservering !
Dit betekend dat we de lessen : Kidsclub - Kidsclub plus - Beginners – Overgang & Half gevorderd terug zullen
opstarten met een aangepast lessenrooster en met VERPLICHT INSCHRIJVING = RESERVERING !!!
Daarom vragen we om via dit gsmnr = 0485/51.42.79 een bericht of telefonisch of vaste lijn : 050/21.23.35
uw inschrijving voor een les te reserveren.
Gelieve duidelijk te vermelden in je bericht : Naam van de Ruiter , de datum en het uur

Dit moet je weten !
De Cafetaria moet gesloten blijven- ook wachtende ouders kunnen niet binnen zitten.
Dwz dat je pas een 1/2u voor aanvang van je les je kan aanmelden in de cafétaria.
En terwijl de les bezig is kan de begeleider /ouder wachten in de auto of hen afzetten
en terug ophalen. Bij mooi weer een wandelingetje maken in het bos .

We vragen om niet aan de poorten of gang te kijken !!!
•

Wanneer je komt rijden, doe dat dan steeds met dezelfde begeleider/ouder= 1 persoon , indien
mogelijk alleen ( je wordt afgezet en terug opgehaald )

•

Komen Paardrijden is zeker nog GEEN familie uitstap
Je moet je paard opzadelen in de STAL ,alleen of met je begeleider .

•
•
•
•

Breng je eigen wegwerphandschoenen en ontsmettingsgel mee. Gebruik wegwerp handschoenen of je
eigen handschoenen, die je dan nadien wast.
Gebruik ook je eigen poetsmateriaal , niet delen met anderen. Eventueel je eigen zadeldoek .
Hou er ook rekening mee dat je maar per 1 persoon in de zadelkamers mag aanwezig zijn. We wachten
aan de deur .

Na de les
• graag na 15 minuten de Manége verlaten : afzadelen en vertrekken
• zeker Geen praatjes maken in groepjes na je les !
• Er is een strikt samenscholingsverbod ons opgelegd !!!
• Wanneer je kind ziek thuis komt , ben je verplicht om ons hiervan op de hoogte te
brengen .
Dit moet strikt opgevolgd worden .
Beperk de tijd die je spendeert op de manege , zo maak je tijd vrij voor de volgende sporter en zo kan
iedereen aan bod komen.
Deze regels blijven gelden :
• Afstand houden 1.5m
• Handen wassen en ontsmetten
• Handschoenen gebruiken
• mond masker verplicht voor iedereen op het domein
• ALS JE ZIEK BENT – BLIJF JE THUIS !

UURROOSTER
Vanaf 18 november
WOENSDAG : 14u KIDSCLUB zie datums reeks
15u BEGINNERS
16u OVERGANG
17u HALF- GEVORDERD

ZATERDAG :

ZONDAG :

11.30u KIDSCLUB -PLUS zie datums reeks
13u

KIDSCLUB zie datums reeks

14u

BEGINNERS

15U

OVERGANG

16u

HALF GEVORDERD

14u

BEGINNERS

15u

OVERGANG -HALF-GEVORDERD

Op MAANDAG - DINSDAG – DONDERDAG blijft het vrij rijden en op de andere dagen
kan het ook
na -of voor de lessen
MET RESERVERING

Wie interesse heeft om een paard in ½ stal te huren ; kan terecht bij Katrien voor
meer inlichtingen.

Wie nog andere inlichtingen wenst , kan deze ook altijd vragen .

Hou jullie gezond !
We komen er wel door .

