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Aan de ruiters, ouders en of verzorgers,
Het jaar 2013 loopt al weer ten einde. Dit is het eerste volledige jaar van onze fusiestichting.
Na de aanvankelijke problemen en zeker ook bij sommigen scepsis zijn we blij dat we steeds
meer positieve reacties op de fusie krijgen. Na de fusie hebben we geprobeerd zoveel
mogelijk de lessen samen te stellen uit ruiters van de” eigen” vereniging. We zijn dan nu ook
heel blij te zien dat er steeds meer “gemengde” lessen komen. Dit onderstreept dat we ons
allemaal in de nieuwe situatie thuis voelen in onze manege.
Kerstmarkt
Vorig jaar is door een aantal vrijwilligers in onze manege een kerstmarkt georganiseerd,
helaas moeten we het dit jaar zonder doen. We hadden door allerlei omstandigheden niet
voldoende tijd om dit te organiseren. Maar volgend jaar zal er zeker weer een kerstmarkt
komen.
Vrijwilligersavond
Op 25 oktober hebben we een gezellige avond georganiseerd voor onze vrijwilligers. We
hadden hiervoor wel een hele mooie avond gekozen want de buitentemperatuur was
heerlijk, we konden de gehele avond onder het genot van een hapje en drankje gezellig over
het wel en wee van onze manege praten. Ook waren de Zoekervelders en Mölnbelters in de
gelegenheid elkaar beter te leren kennen, wat goed is voor de onderlinge verstandhouding.
Dat is belangrijk want zonder vrijwilligers, geen paardrijden voor gehandicapten. Bij onze
manege zijn veel vrijwilligers betrokken buiten de helpers die onze ruiters in de lessen bij
staan zijn er vrijwilligers die de paardenstallen verzorgen, de manege schoonmaken en het
buitenterrein onderhouden enz.. Bij deze, willen we alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor
wat zij voor ons hebben gedaan dit jaar.
Ouderavond
Op 6 november was er een ouderavond. De opkomst was jammer genoeg matig, maar met
degene die er waren ontspon zich een uitermate interessante discussie. We hebben u op
9 november een verslag van deze avond per mail gezonden. Natuurlijk hopen we dat u ook
het belang van zo’n avond inziet en dat u volgend jaar als er weer een ouderavond wordt
gehouden ook komt, want dan hebt u de gelegenheid om met het bestuur over zaken te
praten die u belangrijk vindt.
Rijden door valide ruiters
Als valide ruiters bij ons willen rijden moet daar tegenover staan dat zij vrijwilligerswerk in
onze manege verrichten. We hebben naar aanleiding van een discussie op de ouderavond
besloten dat wanneer de valide ruiter nog te jong is (tot de maximale leeftijd van 12 jaar)
voor vrijwilligerswerk, dit vrijwilligerswerk kan worden gedaan door een ouder. Daarna moet

de ruiter zelf vrijwilligerswerk gaan verrichten. Als dit niet gebeurt dan zal hij of zij moeten
stoppen met paardrijden in onze manege. Natuurlijk kan de ouder vrijwilligerswerk blijven
verrichten.
Landdag 2014
Op 14 juni 2014 zal de VPGO landdag op het buitenterrein van onze manege worden
georganiseerd. Het thema zal zijn “Het Boerenleven”. Noteert u a.u.b. deze datum alvast in
uw agenda want we willen natuurlijk met een zo groot mogelijke afvaardiging hieraan
deelnemen. In tegenstelling tot de vorige landdag zal het thema worden uitgewerkt door
SPG ’t Hoefijzer uit Zwolle en de Stichting Landdag zal zorg dragen voor de organisatie. Wij
zullen de terreininrichting verzorgen.
Paarden
We hebben van de familie Haarhuis uit Geesteren een paard gekregen. Triton, zo heet het
paard is alweer enkele weken op de manege aanwezig en bevalt goed.
Manege
De bodem in onze manege is zeer slecht en hard, voor de benen van de paarden is dit een
grote belasting en risico voor blessures. Alleen met heel veel zorg was de bodem nog
enigszins berijdbaar te houden. Maar we hebben goed nieuws. Als alles volgens planning
verloopt zal tussen kerst en nieuwjaar een nieuwe boden worden aangelegd. Dat zal dus
voor paard en ruiter een hele verbetering zijn als we begin volgend jaar weer beginnen met
de lessen.
Stichting de Welle
Deze stichting organiseerde op 14 november een vrijwilligersavond. Doel ervan was, mensen
die kort voor hun pensioen staan kennis te laten maken met allerlei organisaties die wel
vrijwilligers kunnen gebruiken. Wij waren ook op deze avond present en hebben diverse
personen gesproken en getracht hen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk in onze
manege. Helaas heeft het tot nu toe nog geen resultaat gehad, maar wie weet komt er toch
nog iets uit. Als in uw kennissenkring binnenkort mensen met pensioen gaan of al zijn,
probeer hen dan te wijzen op de mogelijkheid van vrijwilligerswerk in onze manege.
Kerstsluiting
Onze manege zal van 23 december 2013 tot en met 4 januari 2014 gesloten zijn in verband
met de feestdagen. De laatste dag dat er dit jaar dus nog les wordt gegeven is zaterdag 21
december en de lessen beginnen weer op maandag 6 januari.

Kerstwens
Het bestuur wenst alle ruiters, ouders, verzorgers, instructrices en vrijwilligers een heel
gelukkig kerstfeest toe en een hele fijne gezellige jaarwisseling. Dat het nieuwe jaar u allen
veel goeds brengt en dat we samen met u ook volgend jaar weer volop kunnen genieten van
het paardrijden in onze mooie manege. Ook willen we onze bestuursleden Hans en Gerard
van harte beterschap wensen.

