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Informatie lessen bij ’t Hoefijzer 2018
't Hoefijzer is een stichting, die een manege exploiteert, waar ruim 240 mensen met een handicap of een
beperking of met psychische problemen kunnen paardrijden en vanuit een PGB kunnen werken.
In de speciaal aangepaste manege staan 15 paarden en pony's.
OPGAVE
Voor opgave van een nieuwe ruiter dienen twee formulieren ingevuld te worden: het eerste inschrijfformulier
wordt ingevuld door de aspirant-ruiter of ouder/verzorger en willen wij ook gebruiken voor de aanvraag van
subsidies, het andere formulier moet worden door een arts/fysiotherapeut.
De (medische) gegevens van de formulieren blijven vertrouwelijk. Deze formulieren stuurt u naar de manege
t.a.v. Hanneke Schuth. Plaatsing in een les gebeurt op volgorde van binnenkomst van inschrijving, maar ook
kan er d.m.v. één of meer privélessen gekeken worden of een ruiter in een bepaalde groep past. Voor
sommige dagdelen bestaat er een wachtlijst, wij nemen daarover altijd contact met u op bij inschrijving.
LESSEN/LESGELD
De lessen, waarin maximaal zes personen rijden, zijn wekelijks en duren 45 minuten. Ze worden gegeven
door speciaal daarvoor opgeleide instructrices. Vrijwilligers helpen mee om zo nodig het paard te geleiden
en de ruiter op het paard in balans te houden.
Aanbevolen wordt om gemakkelijk zittende kleding, een lange broek en dichte schoenen of laarzen aan te
trekken. Geen korte broek, rok of sandalen.
Tijdens het rijden is een cap dragen verplicht. Een eigen, goedgekeurde veiligheidscap is gemakkelijk, maar
in de manege zijn ook caps aanwezig om te lenen tijdens de les.
Het lesgeld bedraagt € 106,80 per kwartaal. Het lesgeld kan automatisch overgeschreven worden of
d.m.v. een rekening betaald worden. De rekening ontvangt u 1 maal per kwartaal.
Er zijn geen lessen rond de Kerstdagen, 6 weken in de zomer, tijdens de erkende feestdagen en op nader te
bepalen dagen i.v.m. bijvoorbeeld Landdag, ’t Hoefijzerdag, demonstraties e.d..
LESTIJDEN
Maandag

Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

9.30 uur
13.45 uur
19.30 uur
9.00 uur
13.30 uur
9.15 uur
13.30 uur
18.45 uur
13.00 uur
18.45 uur
10.30 uur
15.45 uur
18.30 uur
9.45 uur

-

12.00 uur
17.00 uur
20.30 uur menles
9.45 uur
16.30 uur
11.15 uur
16.30 uur
21.00 uur
18.00 uur
21.00 uur
12.00 uur menles
17.15 uur
21.30 uur
12.45 uur

Privélessen zijn mogelijk na overleg met de instructrices.
OPZEGGING
Opzegging dient 6 weken van te voren schriftelijk te gebeuren bij de administratie:
Annet Scheffer, per adres Hollewandsweg 15b, 8014 BE Zwolle, of per mail: annet@thoefijzer.nl

