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Verslag van de informatieavond van 5 maart 2015 over 
de renovatie en verhuizing van manege de Blijde Ruiters

Verhuizing
Het gehele gebouw gaat ontruimd worden; de stal, de kantine, 
de bak en gedeeltelijk het kantoor. Het kantoor wordt tijdelijk 
schaftruimte voor het personeel wat meewerkt aan de renovatie.
De verhuizing van de paarden vind plaats op vrijdag 1 mei. 
Rond 13:30 worden de paarden naar het tijdelijke onderkomen 
gereden in de Engewormer.
Wat gaat er verder mee:, harnachement, voer, opstap-perron, pc 
en printer, telefoon. We blijven dus gewoon bereikbaar via de 
email: info@deblijderuiters.nl

Meer informatie over het al dan niet veranderde telefoonnum-
mer volgt nog!

Renovatie
Per 4 mei wordt er gestart met het sloopwerk van het dak. Alleen 
de buitenkant van het dak gaat eraf, t.p.v de woning blijft de bin-
nenzijde van het dak zitten en wordt zo nodig afgedicht. Tijdens 
die periode wordt het terrein hermetisch afgesloten. Dit i.v.m met 
mogelijk asbest in de dakplaten.
De renovatie is opgedeeld in 3 fasen. Fase 1 en 2 zijn al in voor-
bereiding. 
Het opstarten van fase 3 is nog 
afhankelijk van de financiële 
toezeggingen van de gemeen-
te.

Toegang Saens Groen



Daarnaast zijn er nog zaken die 
gedaan moeten worden als de 
financiën het toe laten zoals.
•	 De brandbeveiliging moet 

nagekeken en zo nodig ver-
nieuwd worden. 

• De bodem van de binnen-
bak moet vernieuwd wor-
den.

• De paarden boxen worden 
vernieuwd; er komt 1 box 
minder en een aantal boxen 
wordt vergroot.

Fase 1 Betreft de binnenbak en de stal

Fase 2 Betreft de kantine  en het kantoor

Fase 3 Betreft het buiten terrein

(Zie website en nieuwsbrief december j.l.)

Toegang Saens Groen



Wat betekend dit voor de ruiters
•	 De lessen gaan gewoon door, maar op een andere locatie, nl 

op het terrein van Zorgboerderij Saens Groen, Engerwormer 
18a, (navigatie:nr. 19) 1541 MV Wormer 

• Voor ruiters die met de lift op het paard gaan kunnen de les-
sen niet doorgaan. Voor hen wordt een andere oplossing ge-
vonden in de vorm van, van te voren lessen inhalen (of anders 
later in het jaar). Wanneer dit niet lukt, dan wordt in overleg 
het lesgeld even stopgezet.

• Het kan zijn dat een ruiter weer een begeleider naast zich krijgt 
en aan een begeleidings teugel komt te rijden.  Een paard in 
een andere omgeving wil nog wel eens anders reageren of 
schrikken.dus veiligheid!

• Er is dus extra begeleiding nodig ivm met de veiligheid (zie 
Vrijwilligers).

• Er is op de zorgboerderij geen binnenbak, dus alle lessen wor-
den buiten gegeven. Wel is er een ruime kantine waar men  
net zo als in onze eigen kantine wat kan drinken of een brood-
je eten.

• De paarden staan  niet in boxen, maar op het land.  Behalve 
Beertje en Jannick, die in een paddock staan.

• Het is niet toegestaan dat ruiters zonder toestemming van de 
instructrices het land op gaan!! De paarden lopen daar vrij 
rond en dan kunnen er ongelukken gebeuren.

• Bij  de boerderij wordt gezorgd voor bewegwijzering naar het 
achtererf en de kantine.

• Taxi centrales worden ingelicht over de tijdelijke locatie.

Manege de Blijde Ruiters 
* De verhuizingstart op 1 mei 2015 

* De renovatie start op 4 mei 2015.

* De gehele renovatie periode zal 
ongeveer duren tot begin juli 2015



Vragen van genodigden
•	 Wie	 zorgt	 voor	 schuurmachines,	 hoge	drukreinigers	 etc?	De	bouwcommissie	 zorgt	 voor	 alle	

spullen.
•	 Blijft	de	stichting	telefonisch	bereikbaar?	Ja,	 	of	het	eigen	nummer	blijft	of	 	een	tijdelijk	ander	

nummer . 
•	 Wordt	de	riolering	vernieuwd	ivm	de	wateroverlast?	Ja,	bij	voldoende	financiën.
•	 Worden	de	paardenboxen	vernieuwd?		Ja,	als	maar	dit	is	afhankelijk	van	financiële	toezeggin-

gen
•	 Wordt	de	bakbodem	vernieuwd?	Ja,	ook	dit	is	afhankelijk	van	de	financiële	toezeggingen	
•	 Worden	de	toiletdeuren	automatisch?	Nee,	maar	er		komt	een	beugel	horizontaal	aan	de	deuren
•	 Als	er	brand	is	aan	de	kantine	kant,	dan	kan	Chantal	niet	bij	de	paarden	komen;.	Vraag	kan	er	bv	

een deurtje in grote bakdeur komen, welke zij met een sleutelkan openen zodat zij de paarden 
er uit kan krijgen. Ja

•	 Hout	bij	dakterras		van	Chantal	is	rot;	dit	wordt	meegenomen	bij	de	renovatie.
•	 De	zijwanden	van	de	binnenbak	blijven	zoals	ze	zijn;	deels	geisoleerd	.
•	 De	heater	gaat	niet	door	(financieel	niet	aantrekkelijk/verzwaring	gasleiding	ongunstig).
•	 Er	wordt	getracht	u	zoveel	mogelijk	op	de	hoogte	te	houden	middels	de	nieuwsbrief.

OPROEP    

Vrijwilligers nodig 
tussen 1 mei en begin juli

Er zijn in deze periode, zoals u zult begrijpen, vrijwilligers nodig zowel bij de renovatie als op 
de zorgboederij.
Op de manege zijn mensen nodig voor de volgende werkzaamheden:
1. Schoonmaak van wc en kantoor (schaft ruimte van de werkmensen).
2. Voor het afschuren van de boarding van de binnenbak.
3. Voor het reinigen van de stal-ramen en de kunststof kozijnen
4. Algemene schoonmaak van het gebouw en d.m.v. het reinigen van de binnen en buiten 

gevels met een hoge drukreiniger, vooruit lopend op het schilderwerk.
5.	 Schilderen,	hoofdsponsor	PPG	Coating	uit	Amsterdam	 levert	de	verf	en	zorgt	voor	15	

personen die 5 dagen de gevels tot een hoogte van 3 mtr gaan schilderen.
6. Extra begeleiding bij de paarden (op de zorg boerderij)

Het is nog niet mogelijk om exacte data te geven voor de klussen tijdens de renovatie.
Deze worden doorgegeven zodra het duidelijk is wanneer een klus plaats gaat vinden.
• Informatie kunt u tot 1 mei op het informatie bord op de manege(recht achter de glazen 

schuifdeuren).
• Na 1 mei op het mededelingen bord in de kantine op de zorgboerderij.
• Verder op onze website: www.deblijderuiters.nl

Er komen lijsten te hangen waarop men zich op kan geven. Of meldt je aan bij een van de 
instructrices.


