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Hallo Lamoentje,
Deze brief ontvang je naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdagavond. Vandaag heb ik met de allround medewerker sport/beleidsmedewerker, Martin
Slagers, van de gemeente Hof van Twente gesproken. Hij heeft overleg gehad met de
veiligheidsregio Twente over onze manege. In principe moet elke sportaccommodatie
om 17 uur sluiten. Maar voor de gezondheid van de paarden en pony’s mogen ze wel
bereden worden na 17 uur. Dit moet in kleine groepjes en dan gaat het alleen om beweging geven aan de paarden en pony’s en niet om het lesgeven.
In overleg met de instructrices hebben we bedacht dat we voor de lessen die na
17 uur in het rooster staan de volgende mogelijkheden creëren:
extra lestijden

maandag 13.30-14.30 uur
maandag 14.30-15.30 uur
donderdag 13.30-14.30 uur
donderdag 14.30-14.30 uur

lessen verplaatsen

les van woensdag 15.00-16.00 uur wordt 13.00-14.00 uur
les van woensdag 16.00-17.00 uur wordt 14.00-15.00 uur
les van woensdag 18.30-19.30 uur wordt 15.00-16.00 uur
les van woensdag 19.30-20.30 uur wordt 16.00-17.00 uur
les van vrijdag 15.00-15.30 uur wordt 14.30-15.00 uur
les van vrijdag 15.30-16.30 uur wordt 15.00-16.00 uur
les van vrijdag 16.30-17.30 uur wordt 16.00-17.00 uur
bewegen geven aan dit kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond
de paarden of pony’s met maximaal 4 personen tegelijk voor een half uur.
Van 19.00-19.30 uur en 19.30-20.00 uur.
Er is dan een instructrice aanwezig om dit te begeleiden.
Deze mogelijkheid is voor de gevorderde ruiter.
extra buitenritten
op zaterdag hebben we de mogelijkheid om twee extra buitenritten te organiseren:
van 10.30-12.30 uur en van 13.30-14.30 uur

: gewoon natuurlijk!
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Graag willen we van iedereen waarop dit betrekking heeft, weten wat hij of zij wil en
kan. Om alles zo goed mogelijk te regelen is het belangrijk dat iedereen zo snel
mogelijk reageert op deze e-mail.
Nogmaals willen we u wijzen op de maatregelen die we genomen hebben om te voorkomen dat het corona virus zich verspreid. In de vorige nieuwsbrief kunt u die lezen.
Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze website.

Mocht er iets niet duidelijk zijn of je hebt een vraag, bel of
mail ons!

Met vriendelijke groeten,
Emma, Pauline, Anna, Arie en Jannette

