Beste Ruiters en bezoekers van Manege Zonneveld,
Vanaf 1 juli a.s. is het weer toegestaan dat wij onze lessen ook in onze rijhal mogen
verzorgen! Eindelijk!
Daarnaast mag ook de kantine weer open.
Er kan dus weer naar het paardrijden gekeken worden. Wel zo gezellig!
De ruiters zelf mogen gewoon weer komen wanneer ze willen.
Iedereen kan gewoon weer ruim te tijd nemen voor het op- en afzadelen.
De ruiters zullen nog wel verplicht blijven om handschoenen te dragen.
Wel moeten wij rekening houden met “1,5 meter afstand houden”.
Dit betekend dat ouders/verzorgers nog niet mee kunnen naar de stal.
De gangpaden zijn daar te smal om deze afstand onderling te kunnen hanteren.
Kinderen die naar de rijbaan gaan, worden niet meer begeleid en geholpen door hun
ouders/verzorgers. Ook niet bij het aansingelen en opstijgen in de rijbak
Dit wordt gedaan door medewerkers of andere kinderen die gevraagd zijn om te
helpen.
De afgelopen periode is gebleken dat dit de kinderen en zeker ook de pony’s heel
veel rust en dus minder spanning geeft.
Wanneer de kinderen naar de stal of rijbak lopen, gaan de ouders/verzorgers die
willen blijven, naar de kantine, de tribune of het buitenterrein.
Uitzondering hierop zijn bezoekers voor lesklanten die les hebben in de buitenbak.
Zij mogen meelopen en op de daarvoor bestemde plaats de les bijwonen.
Men moet overal rekening houden met 1,5 meter afstand houden.
In de kantine, op de tribune, bij de toiletten enz.
Verder kunnen lesafspraken/wijzigingen gewoon weer aan de balie worden
geregeld.
Voor groepsles-abonnementen ontvangt iedereen bij aanvang van het nieuwe
kwartaal, een betaalverzoek.
Overige diensten kunnen gewoon aan de balie worden voldaan. (pin of contant).
Al met al, zijn we blij dat het allemaal weer een beetje ‘normaal’ gaat worden.
We kijken er naar uit om jullie allemaal ook binnen weer te mogen verwelkomen.
Tot gauw,
Team Zonneveld

