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Voor u ligt de 3e Nieuwsbrief van Stichting Huifbedrijden Goeree-Overflakkee. Er is in 2011
heel veel gebeurd. In deze nieuwsbrief leest u daarover alles.
Het belangrijkste is wel dat we dankzij uw steun, in welke vorm dan ook, in het afgelopen
jaar meer dan 200 huifbedritten hebben gerealiseerd. Onze dank daarvoor.
Tot slot wensen we u , en allen die u dierbaar zijn, een goed en gezond 2012 toe. Graag tot
ziens in het nieuwe jaar!
Bestuur SHGO.

Officiele opening 23 mei 2011
Alhoewel we een paar maanden eerder al gestart waren, was de officiele opening van de
stichting op 23 mei dit jaar. De locatie was uiteraard Hippisch Centrum Ouddorp. Onder de
genodigden niet alleen veel clienten van Zuidwester met hun familie en kennissen, maar ook
vertegenwoordigers van de diverse media, de wethouder Peter Feller van de Gemeente
Goedereede en de directeur
van Zuidwester Luc Kanters.
De Hr Feller hield een warm
pleidooi voor de stichting en
sprak zijn waardering uit voor
de oprichters en de vrijwilligers.
De Hr Kanters lichtte het
huifbedrijden toe en was
uiteraard ook zeer blij met dit
Ouddorpse initiatief. Na de
toespraken verzamelde
iedereen zich in de
binnenmanege waar koetsier
Hans met het huifbed en een
client aan het rondrijden was.
De officiele opening werd
verricht door Luc Kanters, die
zonder aarzelen de leidsels
even ter hand nam en onder toeziend oog van Hans, een stukje met het huifbed rondreed.
Een zeer geslaagde opening die veel aandacht in de pers kreeg.

Goede doelen rit: Menvereniging "Vier- in Een"
Op een stralende zaterdagmiddag in het voorjaar (21 mei) verzamelde 12 aanspanningen
zich op het Shell terrein voor de Goede Doelen rit van Menvereniging "Vier-in Een". De
menvereniging haalde met deze tocht geld op door het "verhuren" van de zitplaatsen op de
koetsen. De opbrengst van deze tocht, kwam geheel ten goede aan de stichting SHGO. De
tocht ging door de mooie omgeving van Ouddorp.
De pauze werd gehouden op Hippisch Centrum Ouddorp, waar de koetsiers en bijrijders
werden getrakteerd op een versnapering. Tevens werd er korte toelichting en een kleine
demonstratie van het huifbedrijden gegeven . Al met al een zeer geslaagde middag! Onze
dank aan Menvereniging "Vier- in Een". Zie ook www.menverenigingvierineen.nl

Sponsoring AVR
Een van de werknemers van het Rozenburgse AVR draagt de SHGO een warm hart toe en
heeft de stichting binnen het bedrijf voorgedragen voor een stukje sponsoring. De directie en
de ondernemingsraad van AVR hebben dit verzoek gehonoreerd en op een
maandagmorgen kwam de locatiemanager naar Hippisch Centrum Ouddorp om de cheque
te overhandigen.
Uiteraard werd dit door SHGO bijzonder op prijs gesteld!

In het zonnetje!
Vrijwel iedere maandagochtend zijn ze van de partij. Lambert de Geus (links) en Piet van der
Veer (rechts). Onvermoeibaar en met veel toewijding brengen ze clienten van de kantine
naar de binnenmanege en helpen ze ons, door de client met de lift op en van het huifbed te
tillen.
Hoog tijd dus, om deze twee aardige mannen eens in het zonnetje te zetten!
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Koetsiersbewijs
Aangezien onze Stichting (mede) bestuurd wordt door ervaren menners, en
er zelfs een geweldige men-instructrice, genaamd Nienke Veenendaal, in
het bestuur zit, lag het eigenlijk een beetje voor de hand dat er voor “nietmennende-vrijwiligers” de mogelijkheid geschapen werd om het
koetsiersbewijs enkelspan met elkaar te gaan halen.
En dat is gelukt!
SHGO telt op dit moment drie kersverse gediplomeerde enkelspan menners, Trudy Hoek,
Kelly van den Hurk en Saskia Drok behaalden moeiteloos, met ons bovenstebeste paard
Jerry, het praktijk diploma en met iets meer moeite (de noodzakelijke theoretische kennis is
zéér veelomvattend; anatomie van het paard, tuig kennis, ziektes en verzorging van
paarden, verkeersregels algemeen, koetsen en nog veel meer) het theorie examen.
In het voorjaar 2012 gaat Nienke wederom van start met een nieuwe groep enkelspan, maar
tevens met het vervolg voor de bovengenoemde dames, die kunnen door voor het twee-span
koetsiersbewijs.
Voor onze paarden, Ben, Jerry en Twarres is dit een fantastische ontwikkeling, zij vinden het
rijden met de koets door onze prachtige omgeving heerlijk ontspannend en nu er meerdere
menners zijn, worden er ook vaker ritjes gemaakt.

Sinterklaas en de opening van vier nieuwe paviljoens.
Op vrijdag 2 december, wederom een stralende zonnige dag, opende Sinterklaas de vier
nieuwe paviljoens van Zuidwester op Hernesseoord in Middelharnis. Daar Sinterklaas al
verschillende eeuwen oud is en niet zo snel meer ter been is, was SHGO gevraagd om
Sinterklaas en zijn Pieten rond te rijden. Een verzoek waar graag aan werd voldaan.
Na een welkomswoord in het restaurant ging Sinterklaas voorop in de koets met de nieuwe
bewoners van de paviljoens erachter aan, op weg naar de nieuwe huizen. Onderweg zorgde
de muzikale band van Zuidwester voor de nodige Sinterklaasliedjes.
De nieuwe paviljoens zijn werkelijk prachtig!
Al met al was ook deze zaterdag een zaterdag om nooit te vergeten!
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Toneelvoorstelling Zuidwester
Op 17 november was SHGO met koets en paarden aanwezig op het terrein van
Zuidwester in Middelharnis. Daar was namelijk de jaarlijkse toneelvoorstelling voor en
door clienten. Voor aanvang van de toneelvoorstelling konden de clienten even
kennismaken met de paarden en kon er door de vrijwilligers met de familie een
praatje worden gemaakt. De belangstelling was groot. Ook is de cadeaubon, voor
een huifbedrit, daar gepresenteerd.

High Tea
Zo af en toe denken we als Stichting ook aan onze vrijwilligers. Zonder hen, immers geen
stichting! Op zaterdag 21 mei genoten we met z'n allen van een gezellige high tea. Deze
High Tea (gesponserd door de leden) en klaargemaakt door mevr. Tuk, www.Taanzee.nl
was heerlijk. Gezellig kletsend en genietend in een voorjaarszonnetje, waren de schalen zo
leeg!
Nieuwe vrijwilligers
Voor het gaande houden van de stichting zijn vele vrijwilligershanden noodzakelijk. Gelukkig
kunnen we in deze nieuwsbrief twee nieuwe vrijwilligers begroeten:
Hij had op vrijdag zijn laatste werkdag en op maandagochtend erop meldde hij zich al bij
ons, Leo de Kooning. Bekend met paarden, een echt mensenmens en hij wilde zich graag
inzetten voor een goed doel. De combinatie paarden en clienten sprak hem aan en
zodoende is Leo bij onze stichting gekomen. In het voorjaar gaat Leo zijn koetsiersbewijs
halen, zodat hij tzt ook het huifbed kan besturen.
Hans Breen, ook met pensioen. Een ervaren menner, die een aantal vrijwilligers kent van de
menvereniging "Vier-in Een" is een paar keer op de maandagochtend komen proefdraaien.
Inmiddels neemt hij ook enthousiast de leidsels van het huifbed ter hand stuurt de beide
paarden rond. Hierdoor kunnen Jaap en Hans wat ontspannen.
Ook wordt met de komst van beide heren, de verhouding heren-dames in het SHGO team
wat evenrediger!
Welkom heren!!!

Kerstmarkt in Goedereede
Foto: Lies Russel

Al is de decembermaand
alweer achter de rug, toch
was het voor onze stichting
een memorabele maand.
Zo las u eerder in deze
nieuwsbrief al over de intocht
van Sinterklaas bij
Zuidwester, waarbij de
goedheiligman meteen de
nieuwe paviljoenen feestelijk
geopend heeft, maar ook de
kerstmarkt in Goedereede
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was voor ons een belangrijk evenement.
Op een prominente plek, naast de muziektent en op het fraaie dorpsplein kregen we een
kraam toegewezen. Met behulp van onze meest creatieve vrijwillig(st)ers zag “ons plekje” er
in een mum van tijd feestelijk uit.
Trudy Hoek (bestuurslid van SHGO) had speciaal voor de gelegenheid 150 muffins
gebakken en gedecoreerd, deze werden met een lekker vers kopje koffie of thee, als “zoete
broodjes” verkocht. Bovendien stond onze kraam vol met prachtige prijzen, ter beschikking
gesteld door fantastische sponsors; Quilt kunstenares Mijna Sonneveld, de fam. van den
Hurk, Mooi Parfumerie Traa, Kapsalon "de Look" e.a.). Deze prijzen werden verloot. En vele
lootjeskopers die door het aanschaffen van de loten onze Stichting wilden bijstaan, konden
we verblijden met een leuke prijs.
Vanaf 1 uur ’s middags reed Jan Sinke (eigenaar van de stal waar onze paarden staan) met
zijn twee trouwe haflingers de koets rond door het mooie Goedereede. Kinderen, maar ook
ouders genoten van de gratis rit en zelfs van een zonnetje. Vanaf 3 uur was het de beurt aan
onze twee huifbed-kanjers Ben en Jerry. Ook zij reden hun rondjes met vrolijke mensen in de
koets. Tot de regen helaas roet in het (kerst)eten gooide.
Ook de kerstman wilde graag met onze super brave paardjes op de foto.
Het was een groot succes, niet alleen vanwege een prachtige opbrengst, maar ook omdat
we op deze manier het werk van onze Stichting onder de aandacht konden brengen bij een
breed publiek.

Kado-bon en meer…….
De huifbedritten die elke maandagochtend plaatsvinden bij het Hippisch Centrum Ouddorp
verlopen uitstekend. Steeds beter wordt zichtbaar dat cliënten, die vaker komen, baat
hebben bij het huifbedrijden en zich oprecht verheugen op de rit.
Ook voor de vrijwilligers van onze Stichting wordt het verzorgen van de paarden en de
cliënten eenvoudiger, ervaring en flexibiliteit zijn noodzakelijke kwaliteiten, want geen enkele
rit is hetzelfde. We werken met paarden, met hun buien en kwaaltjes en daarbij met mensen
die ook elke dag weer anders in hun vel steken.
Maar met elkaar, personeel en vrijwilligers van Zuidwester, cliënten en de enthousiaste
vrijwilligers van Stichting Huifbedrijden Goeree Overflakkee, voert het hebben van plezier de
absolute boventoon.
Sinds vorige maand rijdt het Huifbed regelmatig ook op donderdagochtend. Wij proberen
steeds meer onder de aandacht te brengen dat ook particulieren, ritten kunnen reserveren.
Zo ontwikkelde de stichting een “Kado-bon voor een huifbedrit”.
Voor ouders en familie is het vaak een dilemma om een leuk kado te bedenken voor mensen
die door hun lichamelijke en geestelijke beperking met weinig zaken blij te maken zijn.
Een ontspannen rit op ons huifbed en een bezoek aan het Hippisch Centrum Ouddorp met al
hun paarden, kan daar een mooie oplossing voor zijn.
Dit nieuwe initiatief wordt hopelijk een groot succes, voor ons en voor onze cliënten.
Met onze grootste troeven, onze tinkers, gaat het uitstekend.
Jerry is onverstoorbaar en toont een enorme werklust. Zijn karakter is fantastisch voor het
huifbedrijden. Een cooler paard hadden we niet kunnen treffen, hij is een kanjer!
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Ben heeft een beetje getobd met zijn gezondheid, door een zware worminfectie was zijn
weerstand dusdanig laag, dat hij andere kwaaltjes sneller oppakte. Na een uitvoerige
medicijn behandeling voelt hij zich nu beduidend beter en is het zaak om hem met beleid,
sterker en conditioneel beter te maken. Ook Ben is een stabiel en rustig paard, een echte
lieverd.
Twarres is in training. Het is een vrolijk en levendig paard, dat voor de koets nog wat weinig
geduld heeft, maar ook enorm geniet van alle aandacht en het werken voor de wagen en
onder het zadel.
Binnenkort zal hij, naast onze onverstoorbare Jerry, in het tweespan worden gezet, ter
voorbereiding op zijn vuurdoop, onder het huifbed.

Tot slot, oprichter huifbedrijden Johan Roelofsen overleden
Johan Roelofsen, de geestelijke vader van het huifbedrijden is op 29 mei j.l overleden.
Het huifbedrijden bestaat nu ruim 25 jaar, Johan Roelofsen, melkboer op de Veluwe had een
zegeltjessysteem voor zijn klanten. Met een volle kaart mocht een kind een gratis ritje meemaken op
een van zijn pony's. Een kind, met nogal een zware handicap, had daarbij altijd het nakijken. Speciaal
voor hem knutselde Roelofsen iets in elkaar dat hij "Huifbed" noemde. De jongen vond het zo fijn en
had zoveel baat bij de manier van liggend paardrijden, daar Roelofsen al snel de therapeutische
werking van zijn vinding in zag. Hij deed zijn melkhandel van de hand en begon in 1986 zijn "Manege
zonder drempels", de eerste manege in Nederland waar met huifbedden gereden werd. Inmiddels is
het ontwerp van het huifbed aangepast en gemoderniseerd. De Manege zonder drempels geniet
landelijke bekendheid en is nog steeds een voorbeeld voor andere huifbedorganisaties.

Volgende nieuwsbrief, voorjaar 2012
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