Nieuwsbrief SPG ’t Leijerweerd maart 2016
Zo kort voor Pasen hebben wij het genoegen u deze nieuwsbrief te sturen over het wel en wee in
onze manege gedurende de laatste twee maanden.
Paasfair
Op zaterdag 19 maart was het dan zover. In onze manege werd de eerste paasfair gehouden, nadat
vorig jaar werd besloten geen kerstmarkt meer te houden omdat het moeilijk was nog
onderscheidend te zijn tussen alle kerstmarkten. De Paasfair bleek een goede keuze te zijn want er
zijn rondom Pasen veel minder events dan rond Kerstmis. In de lokale media werd veel aandacht
besteed aan onze paasfair. Ook de lokale middenstand was erg royaal met allerlei spullen voor de
verloting en het Rad van Fortuin, want we hadden duidelijk minder concurrentie van andere
verenigingen die ook rondom kerst de markt afstropen voor hun tombola’s. Het paasfair team had
de zaken prima georganiseerd en op de vrijdag voor Palmzondag werden in onze rijhal de kramen

opgezet zodat de standhouders op zaterdagochtend deze met hun waren konden inrichten. Onze
Paasfair trok ’s middags erg veel publiek. Bij het beschilderen van de eieren en het maken van de
palmpaasstok was het een drukte van belang. Buiten was er gelegenheid om een ritje op het paard te
maken. De bloemstukjes waren voor het einde van de fair allemaal uitverkocht. Ook van de andere
kraamhouders hoorden we dat zij in het algemeen goede zaken hadden gedaan en een aantal heeft
nu al toegezegd volgend jaar weer te zullen komen. Het bestuur wil de paasfair commissie hartelijk

danken voor het vele werk dat is verzet om dit te organiseren en ook alle vrijwilligers die op vrijdag
en zaterdag in de weer zijn geweest met de op- en –afbouw. Bijgaande foto’s geven een mooie
indruk hoe gezellig het die middag op de Paasfair was.

Ook de paashaas ging even op het paard

op het doorkijkje is goed te zien hoe mooi het eruitziet

Informatie boekje
Begin maart hebben we de nieuwe druk van ons informatieboekje ontvangen. De tekst en de foto’s
zijn volledig vernieuwd. Het bevat meer informatie over onze manege dan de vorige uitgaven. Het is
voor iedereen interessant om dit eens door te lezen. We zijn ervan uitgegaan dat er voor iedere
ruiter of belangstellende een boekje is om mee naar huis te nemen. Als u er nog niet een hebt, ze
liggen in de kantine voor u klaar.
Ontruimingsoefening
Voor ons keurmerk “Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen” is het noodzakelijk dat er een
ontruimingsoefening wordt gehouden. Dat is bij ons natuurlijk lastiger dan bij een normaal bedrijf.
We hebben hierover contact gehad met de afdeling Brandveilig Leven van de brandweer. Afgelopen
week zijn zij bij ons op bezoek geweest en hebben we afspraken gemaakt hoe we dit moeten
aanpakken. We zullen dit in principe op een zaterdagmiddag doen, na de lessen en alleen met de
aanwezige cliënten van de dagbesteding. De brandweer zal bij deze oefening aanwezig zijn om te
monitoren of het goed gaat en ons een feed back geven hoe zij dit hebben ervaren.

Jaarverslagen

Binnenkort zullen we op onze website het jaarverslag van onze manege publiceren. Ook voor de
federatie Landbouw en Zorg moeten we een afzonderlijk jaarverslag maken dat aan bepaalde eisen
moet voldoet. Dit jaarverslag moest worden ingediend vóór 28 februari 2016. Inmiddels hebben we
bericht ontvangen dat het jaarverslag is goedgekeurd. Wij zullen deze tezamen met ons eigen verslag
op onze website publiceren.
Studie avonden
Op maandag 22 februari hebben de cliëntenraad en het bestuur een discussie avond gehad met
Anna-Carina Ekelenkamp en Lillian Luijerink over de zorg financiering en ook over wat ons nog te
doen staat voor het keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Dit vond plaats n.a.v. de
informatieavond vorig najaar. Bij deze willen wij de dames hartelijk danken voor het delen van hun
kennis met ons, het was een zeer nuttige avond.
Op dinsdag 12 april zal de Federatie Landbouw en Zorg bij ons een studie avond verzorgen. Het
onderwerp is ABC Autisme. Voor deze studie avond kunnen de zorgboerderijen uit Overijssel zich
aanmelden. We hopen dat er een grote deelname is en natuurlijk zullen wij er alles aan doen om ons
goed te presenteren voor onze collega’s. Onze instructrices zullen ook aan deze cursus deelnemen.
Wetenswaardigheden
De knotwilgen zijn weer geknot. Helaas had zich niemand aangemeld voor deze jaarlijkse
snoeioperatie, maar op de geplande dag waren de weersvooruitzichten zeer slecht. We zijn blij dat
Hans Busger op Vollenbroek met behulp van Kelvin deze klus al vóór die zaterdag hadden geklaard.
Heren bedankt!
Onze grasmaaimachine is voor onderhoud bij de leverancier geweest, na controle adviseerde hij ons
deze niet meer te repareren. We hebben met hem een goede deal kunnen sluiten voor een gebruikte
machine, dus we kunnen weer grasmaaien als het mooie weer aankomt.
In ons toilet hebben we een scheidingsschot aangebracht tussen urinoir en toiletten. Door diverse
mensen was al vaker opgemerkt dat de oude situatie niet prettig was.
Bestuur in de ziekenboeg
Vorige keer informeerde ik u over de niertransplantatie van Dick Brand en dat de nier van zijn vrouw
kreeg. Ik ben verheugd te kunnen melden dat het beiden goed gaat en zoals het er nu uitziet zal Dick
weer bij de volgende bestuursvergadering aanwezig zijn.
Inmiddels is ook ons bestuurslid Gerard Vossebeld geopereerd aan de knie. Hij heeft zoals dat heet
een halve nieuwe knie gekregen en revalideert op dit moment. In het najaar krijgt ook de andere knie
een nieuwe halve knie. Voor Gerard was het natuurlijk erg zuur dat hij de laatste weken van de
voorbereiding van de paasfair, waar hij al maanden aan werkte, niet kon afmaken hoewel hij op de
achtergrond wel nog het nodige werk heeft verzet.
Beide heren en Aly Brand wensen wij hierbij een verder voorspoedig herstel toe.
Clubwedstrijden

De instructrices en een aantal vrijwilligers zijn weer druk bezig met de organisatie van onze
clubwedstrijden in de voorjaars vakantie, deze worden op 29 april gehouden. Er wordt zowel
dressuur als springen verreden. Ouders en begeleiders, het is natuurlijk heel fijn als u op
clubwedstrijden komt kijken.
Landdag VPGO
Je kunt je nu nog opgeven bij de instructrices voor de landdag van de VPGO in Hardenberg die wordt
gehouden op zaterdag 11 juni. De inschrijving voor deelname sluit op dinsdag 29 maart. We hopen
dat veel ruiters van onze manege erbij zijn.
LED verlichting
Inmiddels zijn in de manege alle armaturen door LED lampen vervangen. De subsidie was niet geheel
toereikend, maar de leverancier Greensave heeft het te kort van €3500,- gesponsord. Wij willen
Greensave hartelijk danken voor dit royale gebaar. Een fijne bijkomstigheid is dat we in de kantine nu
dimbare verlichting hebben gekregen. Het zal echt niet iedere dag worden gebruikt maar bij
sommige gelegenheden is het wel prettig dat we het licht kunnen dimmen. We zullen na deze laatste
aanpassing heel wat minder stroom gaan verbruiken.
Paarden
Onze Fries Willem, die al enige tijd problemen had, is met pensioen gegaan. Hij staat nu in de wei bij
de familie Wolters uit Enter te genieten van een welverdiende oude dag. Verder gaat het goed met
onze paarden en we hopen dat dit ook een tijdje zo blijft.
In het laatste jaar zijn er veel wisselingen van paarden geweest. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen
voor de zadels. Niet ieder paard kan ieder zadel op de rug hebben. De afgelopen weken heeft
Marieke van Hoven van de Twentse Zadelmakerij alle zadels opnieuw gepast op de paarden zodat
alles weer optimaal is. Ook zijn diverse zadels en harnachementen daar waar nodig gerepareerd of
aangepast. Op termijn zullen we er echter niet aan ontkomen dat een aantal zadels zal moeten
worden vervangen.
Voucher Stichting Bevordering Gehandicapten Sport Wierden
De ruiters uit de gemeente Wierden die nog geen voucher hebben aangevraagd bij de Stichting
Bevordering Gehandicapten Sport Wierden kunnen dit nog aanvragen adres Postbus 110, 7640 AC
Wierden of telefonisch 0546573519. Mocht u willen afzien van een contributie verlaging in 2016 dan
is er uiteraard de mogelijkheid om de waard cheque van 100 euro aan onze manege te doneren.
Tot slot
Als u vindt dat u ook informatie heeft die interessant is voor de nieuwsbrief dan kunt u deze mailen
naar fam.wijnen97@gmail.com.
Gaat u verhuizen of krijgt u een nieuw e-mailadres of bankrekeningnummer vergeet niet dit aan ons
door te geven. Als u ook de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen stuur dan een mail naar
info@Leijerweerd.nl.
Het bestuur wenst u fijne paasdagen toe.

