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Kinderen met een functiebeperking 
 

Beste leden van de commissie d’r Bie, 
 
Begin deze maand heeft Astrid Roosink van Manege Smiro gebeld met het goede nieuws dat ze 
voor de leden van Commissie d’r Bie een uitzondering wil maken en toch weer een keer per 
maand paardrijles aan ons wil geven. 
 

De lessen paard verzorgen en paardrijden zullen plaatsvinden op 
de tweede zaterdag van de maand 

10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni 
van 14.00-16.00 

bij Manege Smiro 
Lange Heerenstraat 50 
4507 KP Schoondijke 

Meenemen: kleding die vuil mag worden en laarzen 
 
We beginnen met het verzorgen van de paarden, borstelen en opzadelen. 
Daarna houden we een korte drink pauze en gaan vervolgens rijden. 
Tot slot moeten de paarden natuurlijk afgezadeld worden en op stal gezet en krijgen ze als 
beloning een lekkere maaltijd. Jullie mogen dan ook mee helpen met het voeren van de paarden. 
Iedere deelnemer krijgt een ervaren ruiter als mentor tijdens de hele middag. 
 
De eerste les zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober. 
De lessen gaan door t/m juni 2021. 
Kosten zijn €67,50. Over te maken op de rekening NL 43 RABO 0101 2379 87 
t.n.v. St. Commissie d’r Bie onder vermelding van paardrijden en de naam en achternaam van de 
deelnemer. 
 
Je kunt je opgeven via de website van stichting Commissie d’r Bie. Stuur ook even een mail naar 
Imke: info@zonne-eiland.nl, zodat zij aan Astrid snel door kan geven dat je erbij bent. 
 
We hopen in oktober met een gezellige groep te starten, leeftijd en ervaring is niet van belang, 
iedereen kan zich opgeven. 
 
Als je een keer niet kunt meld je dan tijdig af bij Astrid Roosink: 

 06-40844307 
e-mail:info@manegesmiro.nl 

 
 


