Nieuwsbrief SPG ‘t Leijerweerd september 2015
Wat gaat de tijd snel, de vakantie is alweer bijna twee maand geleden, dus is het de hoogste tijd u
weer te informeren over het reilen en zeilen op onze manege.
Contributie
De contributie zal voortaan, zoals vermeld in onze nieuwsbrief van juli, maandelijks worden geïnd per
automatische incasso. Voor ruiters met een beperking is dit 28,00 en voor valide ruiters 41,35 euro.
De incasso zal altijd op de eerste werkdag van de maand worden uitgevoerd. Voor de goede orde, als
u besluit te stoppen met rijden dient u uiterlijk 1 maand voor beëindiging schriftelijk of per e-mail op
te zeggen. Er kan niet worden opgezegd bij de instructrice.
Kledinginzameling
Naar aanleiding van onze laatste nieuwsbrief ontving ik een reactie om duidelijk aan te geven waar
de kleding kan worden ingeleverd. Kledingzakken, die goed zijn dicht gemaakt, kunnen in de hal van
de manege worden neergezet. Wij zorgen dan dat deze in de container komen. Beter is het
uiteraard, zeker als het een grotere hoeveelheid is, dat u dit naar het inzamelpunt aan de
Vonderweg brengt (vanaf de manege, richting Enter en door de Dorpsstraat richting Goor volgen, net
vóór het viaduct van de A1 rechts afslaan en het inzamelpunt is direct aan de rechterkant). Ook kunt
u de kleding inleveren in Wierden bij mevrouw Janine Nijhuis Twijnspil 34. Bij deze willen wij
nogmaals een oproep doen om bij familie vrienden en bekenden kenbaar te maken dat wij gebruikte
kleding en schoenen inzamelen en dat u dit graag wilt meenemen naar de manege.
Onze vrijwilligers.
In het weekend van 28, 29 en 30 Augustus hebben onze vrijwilligers van de zaterdagmorgen, een
groep van 17 jongeren, kunnen genieten van een welverdiend kamp bij Erve Neijhoes in Mander. De
familie Nijhuis is zo gastvrij geweest hen te ontvangen in
hun kampeerboerderij, waarvoor onze dank.
Op vrijdag avond hebben ze zich natuurlijk eerst
gesetteld in de boerderij. Daarna zijn ze een potje gaan
bowlen in de buurt. De avond werd afgesloten met een
aantal gezellige spelletjes op de boerderij en toen was
het laat genoeg om te gaan slapen.
De volgende ochtend werd al vroeg ontbeten. Daarna
zijn ze vertrokken naar Attractiepark Slagharen voor een
gezellige dag. ’s Avonds was er een heerlijke barbecue
en zijn ze het bos ingegaan voor een spannende
spooktocht. Alleen was het jammer dat het volle maan
was en dus was het lastig verstoppen voor de spoken. De laatste dag was er weer een gezamenlijk
ontbijt en daarna was het tijd om alles schoon te maken in de boerderij. Als afsluiting gingen ze naar
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de Wilgenwaerd om daar het kompasmysterie op te lossen. Dat viel reuze mee. Ook hebben ze nog
genoten van een heerlijke kanovaart. En wat een geluk het hele weekend hebben ze mooi weer
gehad dus was het dubbel genieten.
Informatieavond
Helaas hebben we de informatieavond in maart voor ruiters ouders en of hun vertegenwoordigers
moeten afgelasten wegens gebrek aan belangstelling. Het bestuur hecht eraan om toch met u van
gedachten te kunnen wisselen over alles wat met de manege te maken heeft. We willen dan ook
opnieuw een poging ondernemen en hebben nu een informatieavond vastgesteld op dinsdag 27
oktober om 20.00 uur. Dit keer hopen we wel op voldoende belangstelling. U kunt zich opgeven per
e-mail aan info@leijerweerd.nl. Ook zal er een intekenlijst op het publicatiebord in de kantine
worden opgehangen.
Keurmerk Zorgboeren
Dit is al diverse keren in de nieuwsbrief genoemd. Zoals het er nu uitziet verwachten we nog deze
maand de goedkeuring van ons kwaliteitshandboek. De laatste versie is ingediend , nog 8 vragen
moesten nader worden toelicht. Dit betekend dat deze eerste fase na precies een jaar wordt
afgesloten. Om u een indruk te geven wat het handboek omvat, het waren 5 hoofdstukken
onderverdeeld in totaal 36 onderwerpen en 167 sub onderwerpen. In totaal moesten we bijna 70
documenten opstellen over de diverse onderwerpen.
Eén vraag was de RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie)dit was een document van meer dan 40
pagina’s met een 100 tal vragen. Een arbeidskundige heeft op onze manege een audit uitgevoerd om
te beoordelen of alles wat was ingevuld ook klopte met de werkelijkheid, deze audit werd met glans
doorstaan. Dank ook aan Hans Busger op Vollenbroek en onze instructrices die het nodige voorwerk
hebben gedaan. Onze manege is een veilig gebouw en er wordt veilig gewerkt.
Nu staan we voor de uitdaging om alles wat we op papier hebben gezet om het keurmerk te krijgen
verder in praktijk te brengen, hiervoor hebben we een jaar de tijd. Daarna volgt een audit door de
VZO (Vereniging Zorgboeren Overijssel) voor het Keurmerk.
Een van de eisen is dat we een cliëntenraad moeten instellen die 4 keer per jaar vergadert. Inmiddels
hebben we mevrouw ten Hove, van Jaarveld en Reekers, bereid gevonden om zitting te nemen in de
cliëntenraad. U kunt hen natuurlijk nu ook benaderen als u vragen heeft of zaken aan de orde wilt
stellen. We zullen ook z.s.m.de cliëntenraad op onze website vermelden.
Paarden
De afgelopen periode is er wel het een en ander gebeurd. We hebben al eerder gemeld dat Isidor,
die inmiddels 26 jaar is, te oud is voor het manege werk. Hij is nu op wei gezet tussen de merries van
Herman en we hopen dat hij daar nog even kan genieten van zijn welverdiende pensioen. Toya heeft
een ernstige koliek gehad, we vreesden dat zij dit niet zou overleven, maar wonder boven wonder is
zij er toch weer redelijk goed bovenop gekomen. We hebben besloten dat Toya ook gezien haar
leeftijd, nu met pensioen gaat. Zij gaat naar Annika. Romeo is al langere tijd uit de roulatie en is
helaas niet meer geschikt voor ons manegewerk. Hij is terug naar de vorige eigenaar. De fries Willem
kreeg vorige week ook problemen maar het gaat nu alweer beter met hem hopelijk blijft dat zo. Na al
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deze problemen toch ook weer een lichtpuntje vorige week hebben we Ymke, een nieuwe fries op
proef gekregen. De eerste indruk is goed en als zij goed bevalt krijgen we haar in bruikleen.
Noodplan
Naast het ontruimingsplan, dat in de hal en aan beide zijden bij de ingang van de rijbak hangt, is een
noodplan opgehangen. In de bijlage van deze nieuwsbief sturen wij u deze ter informatie, zodat u op
de hoogte bent hoe te handelen bij een calamiteit.
Zonnepanelen
De duurzaamheidslening van de provincie Overijssel voor het plaatsen van zonnepanelen is inmiddels
aan ons verleend . Binnenkort zal dus worden gestart met de plaatsing van 80 zonnepanelen op ons
dak. Het is fijn dat we naast dat we milieuverantwoord bezig zijn, we ook direct al geld besparen.
Onderhoud manege
We hebben dit jaar een aantal klussendagen gehad. De opkomst van ouders was helaas gering. Als
we een mooie manege willen houden, en wie wil dit
niet voor zijn kind, dan moeten we echt af en toe de
handen uit de mouwen steken. Het is onmogelijk om
alles tegen betaling te laten doen door derden, want
dan zou het lesgeld nog veel hoger worden. Deze
zomervakantie zijn het dak en de stallen van de manege
helemaal met de hogedrukspuit schoon gemaakt, een
tijdrovend karwei dat door Hans Busger op Vollenbroek
en Herman ter Harmsel is geklaard. Van Henk Eertink
konden we de hogedrukreiniger lenen en hij heeft ook
nog een ochtend geholpen. De hoogwerker konden we
lenen van Constructiebedrijf Morsink. Met het
schoonspuiten zijn Hans en Herman zijn zo’n twee
weken mee bezig geweest. Dit is echt teveel voor 2
man. Voor Volgend jaar vragen we vrijwilligers die ook een dag willen helpen. Het werk moet worden
gedaan in de periode dat we gesloten zijn wegens vakantie dat wil dus zeggen één week vóór de
bouwvak en de drie bouwvakvakantieweken. Henk Eertink heeft al aangegeven volgend jaar weer te
willen helpen. Meldt u zich ook aan? Mail dan naar info@leijeerd.nl welke dag(en) u kunt helpen.

Foto’s op internet en facebook
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van onze ruiters door onze instructrices of ouders tijdens de
lessen of van(buiten) activiteiten, die dan op facebook of op de website worden gezet. Hiermee
willen wij laten zien wat we zoal doen en hopen natuurlijk dat dit een wervende werking heeft voor
nieuwe ruiters en sponsoren. Formeel moeten we als we portretten publiceren hiervoor
toestemming hebben. Dit hebben we u nooit gevraagd. Als u niet wilt dat wij foto’s van u of uw kind
publiceren dan kunt u dit per e-mail of brief aan ons kenbaar maken en dan zullen wij dit niet meer
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doen, ook zullen wij zonodig de foto’s waarop u staat verwijderen. Als u niet reageert geeft u ons
hiermee stilzwijgend toestemming om foto’s op internet en facebook te mogen plaatsen.
Herhaalde oproep stalonderhoud
Wij zitten dringend verlegen om mensen die ons willen helpen met het dagelijkse onderhoud van de
stallen. Hier geldt hoe meer vrijwilligers, hoe minder werk. De vrijwilligers zijn ingedeeld in groepen
en werken volgens een dienstrooster. U kunt in overleg bepalen wanneer u kunt.
Nominatie RABO bank Projectenfonds
Jaarlijks stelt de RABO bank een bedrag beschikbaar voor projecten van maatschappelijk belang. Wij
hebben ons dit jaar ook aangemeld. In het verleden hebben we al eens een uitkering uit dit fonds
mogen ontvangen. Wij zijn verheugd dat we bericht hebben ontvangen dat we zijn genomineerd. Op
26 oktober zijn we uitgenodigd om ons project toe te lichten. Het zou natuurlijk fijn zijn als we ook
dit jaar weer in de prijzen vallen.
Kerstmarkt
We hadden eerder al gezegd dat we ook dit jaar weer een kerstmarkt wilden organiseren in onze
manege. De kerstmarktcommissie werd echter met een aantal problemen geconfronteerd, op 12
december worden er in de omgeving al heel veel kerstmarkten georganiseerd, dus konden we geen
kramen huren en een deel van ambulante handel geeft de voorkeur aan de bekende kerstmarkten.
De commissie heeft besloten de kerstmarkt niet te latendoorgaan. In plaats daarvan willen we
volgend jaar een Paasfair houden. We denken dat we ons hiermee veel beter kunnen onderscheiden.
De datum van de Paasfair is vastgesteld op 19 maart 2016. Verdere informatie zullen we in de
volgende nieuwsbrieven geven.
Adreswijziging
Denkt u er aan dat als u gaat verhuizen, een nieuw bankrekeningnummer of e-mailadres krijgt u dit
ons laat weten, bij voorkeur per e-mail.
Ingezonden stukken
Als u iets in de nieuwsbrief wilt schrijven dan kan dat. U kunt foto’s of copy sturen aan:
fam.wijnen97@gmail.com
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