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Voor u ligt de 4e Nieuwsbrief van Stichting Huifbedrijden Goeree-Overflakkee. Er is in 2012
weer 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 opnieuw meer dan 250 huifbedritten hebben gerealiseerd. Onze dank daarvoor!
Bestuur SHGO.

Bestuurswijzigingen SHGO
In de afgelopen maanden hebben twee bestuursleden aangegeven vanwege persoonlijke
omstandigheden te willen stoppen met hun bestuursfunctie. Nicolette de Gans,
penningmeester, heeft haar functie neergelegd, maar heeft aangegeven "oproepvrijwilligster"
te willen blijven. Iets waar me uiteraard erg blij mee zijn.
Jaap Sonneveld, algemeen bestuurslid, heeft ook aangegeven het wat "rustiger" aan te
willen doen. In de laatste bestuursvergadering is besloten om Jaap, vanwege zijn
betrokkenheid sinds de oprichting van de Stichting, erelid te gaan maken. Gelukkig blijft ook
Jaap regelmatig komen bij het Huifbedrijden en kunnen we altijd een beroep op hem doen.
Het bestuur gaat voorlopig als driekoppig bestuur verder. Hans Koldijk, Trudy Hoek en
Nienke Veenendaal zorgen voor de dagelijkse leiding van de stichting.

Gezondheid van de paarden.
Dit voorjaar werden we opeens
opgeschrikt door een
koliekaanval van onze
huifbedpaard Jerry. Deze
koliekaanval bleek zo ernstig
te zijn, dat Jerry halsoverkop
naar de dierenkliniek de
"Visdonk" in Roosendaal is
gebracht. In de vroege
ochtenduren is Jerry daar door
dierenarts Mark van der Harst
en zijn team is geopereerd.
Gelukkig is dit goed afgelopen!
Daar Jerry, na zijn operatie,

een lange tjd moest revalideren, zat de stichting zonder 2e huifbedpaard.
Marianne en Arie Wolters van de "Woltershof" in Vierpolders, aarzelden geen moment en
boden direct belangenloos een van hun betrouwbaarste merries aan: Santana kwam naar de
stichting!
Santana heeft bijna een half jaar bij de stichting ingevallen voor Jerry. In deze tijd heeft zij
ook de harten van ons allemaal gestolen. Het is een zeer vriendelijke merrie, die ook naar de
clienten heel betrouwbaar haar werk heeft gedaan en die het ook met Ben heel goed kon
vinden. Inmiddels is ze terug naar haar eigenaren. We zullen haar missen.
Marianne en Arie: heel hartelijk bedankt!!!
www.woltershof.nl
Ook twijfelde we aan de gezondheid van huifbedpaard Ben. Bij Ben werd gedacht aan een
hartklacht. Hierom is Ben door een gespecialiseerde kliniek in Belgie doorgelicht en bleek
gelukkig helemaal gezond te zijn!!! Dit was een grote opluchting voor ons allemaal.
Tot slot, de kosten van de dierenartsen zijn hoog. Gelukkig was er een sponsor bereidt deze
kosten voor zijn rekening te nemen. Hiervoor onze heel hartelijke dank.

Koetsierscursus
Opnieuw heeft een aantal vrijwilligers van de stichting examen gedaan voor het
koetsiersbewijs. Saskia en Kelly hebben beiden hun theorieexamen gehaald en zijn nu
volwaardig enkelspankoetsiers. Trudy ging op voor het tweespan koetsiersbewijs en heeft dit
met vlag en wimpel gehaald. Angelique ging op voor zowel theorie als praktijk voor het
enkelspanexamen en ook zij heeft alles gehaald. Alle dames van harte gefeliciteerd!!

Winterafscheid
Op zaterdag 3 maart organiseerde Hans Hoek Mode in Wonen een heuse minilifestylebeurs, getiteld “Winterafscheid”. Verschillende ondernemers presenteerden daar
enkele zaken die het leven een beetje leuker maken, zoals wijnen, outdoorkleding,
woningstoffering, tuinhaarden en lekkere Ierse biefstukken… Dit alles op het eigen terrein
van Hans Hoek aan de Hazersweg in Ouddorp.
En aan de SHGO de eer om het “goede doel” te vertegenwoordigen! Dus hebben we onze
twee grootste troeven uitgespeeld, namelijk Ben en Jerry, die met de jongere bezoekers
menig ritje gemaakt hebben. Ook hadden wij een eigen stand met informatie over het werk
van de stichting. Een gezellige dag met een leuke opbrengst was het resultaat. Nogmaals
dank aan Hans Hoek en alle bezoekers van deze knusse beurs.
Knuffeldag 3 april
Eind februari werd de SHGO benaderd door twee dames, Ellen en Dineke, die werkzaam
zijn in een logeerhuis van Zuidwester in Oostvoorne. Zij waren op een nogal ludieke wijze
gesponsord, nl. door het houden van een frikandellen-eetwedstrijd (!), en wilden dit geld
besteden aan een leuke paarden/knuffeldag voor hun logés. En zo geschiedde.
Op 3 april, rond half elf, arriveerden twaalf jonge, licht verstandelijk gehandicapte mensen
met hun begeleiders bij het HippischCentrumOuddorp. Na ontvangst met koffie en cake
hebben vier van hen een huifbedrit gemaakt, terwijl de rest zich prima vermaakte met het
bezichtigen van de manege of met een kleurplaat. Onze Jerry was nog aan het revalideren,
maar zijn taak werd keurig overgenomen door onze lieve invalster Santana, die samen met
Ben heel knuffelig bleek te zijn. Het blijft verbazingwekkend te zien hoe paarden zich
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aanpassen aan gehandicapte mensen, wat ze normaal niet leuk vinden ondergaan ze in zo’n
geval probleemloos, heel bizonder.
Na de lunch (met frikandellen natuurlijk) hebben de kinderen, die hiertoe in staat, waren een
ritje in het zadel gemaakt, we hadden nog twee makke pony’s van HCO gehuurd dus
iedereen kwam aan de beurt. Alle betrokkenen waren enthousiast, de kinderen, de
begeleidsters en ook onze vrijwilligers. Wij werken doorgaans met cliënten met wie niet of
nauwelijks gecommuniceerd kan worden, en dan doen de blije reacties van deze kinderen
ons toch wel een keertje goed.
Bij het afscheid was er voor onze gasten nog een cadeautje in de vorm van een Tinkerpotlood, en toen vertrok iedereen, niet allemaal van harte want er was ook nog een heel
boos meisje bij, zij wilde niet terug… Dat zegt genoeg, toch?

Raboledendag
Helaas moest de Rabo-ledendag dit jaar op het allerlaatste moment worden afgelast. Op het
terrein van de Mekkerstee stonden alle tenten en deelnemers al opgesteld. SHGO zou met
een aantal koetsen ritjes verzorgden rondom het terrein en in de omgeving. Een zware storm
gooide roet in het eten. Brandweer, politie en organisatie twijfelden nog even, maar vonden
het onverantwoord om het evenement door te laten gaan. Een goede beslissing. Helaas was
er op korte termijn geen alternatieve datum voor handen en is er dit jaar geen Raboledendag. De SHGO heeft voor volgend jaar haar medewerking al toegezegd.

Veluwe bos rit
Omdat het belangrijk is dat onze huifbedpaarden ook eens iets anders doen dan met het
huifbed en clienten rijden, heeft bestuurslid Trudy Hoek Jerry meegenomen voor een mooie
rit door het Veluwe landschap. Deze rit was georganiseerd door de KNHS. Voor zowel Trudy
als Jerry was dit de eerste keer dat ze "uit huis" een rit hadden. Beiden hebben enorm
genoten van deze rit, waaraan totaal 80 ruiters en menners meededen.

Demonstratie paardenosteopaat
In augustus heeft de Stichting voor haar
vrijwilligers en andere geinteresseerden
een infomiddag georganiseerd.
Paardenosteopaat Michael Hamerslag
gaf aan de hand van een behandeling
van huifbedpaard Ben uitleg over zijn
behandelwijze en wat dit voor een paard
kan betekenen. Hij deed dit op een zeer
duidelijk en leuke manier. De middag
was druk bezocht en Michael kreeg na
afloop nog vele vragen te beantwoorden.
Michael, die deze infomiddag kosteloos
voorde stichting heeft uitgevoerd is met
een leuke attentie bedankt voor deze
bizonder interessante middag!
www.paardenosteopaatmichael.nl

3

Bejaardenrit
Jaarlijks organiseert menvereniging "Vier- in Een" een leuke rit met paard en koets door
Ouddorp en omgeving voor een aantal bewoners van zorgcentrum de Vliedberg. Deze rit
wordt door de bewoners altijd erg op prijs gesteld. Voor het eerst dit jaar heeft ook de koets
van SHGO, met de paarden Ben en Jerry, meegedaan aan deze rit. Een viertal bewoners
van de Vliedberg heeft genoten van onze paarden en van de rit door de omgeving.

De Omloop
Tot grote verrassing van de stichting is de SHGO in 2012 gekozen tot "klein goed doel" van
de grote Omloop 2012, de Wandeltocht rond het eiland Goeree -Overflakkee.
Deze tocht is op 24 en 25 augustus gehouden. In 24 uur moeten de meer dan 10.000
deelnemers het hele eiland (circa 110 km!) rond gelopen zijn. Zij worden daarbij gesponserd
door familie, vrienden, bedrijven etc en de ombrengst is voor een aantal goede doelen. Een
meerjarendoel, een jaarlijks hoofddoel en jaarlijks worden ook 3 kleine doelen gesponsord,
waaronder dus dit jaar de SHGO. Dit evenement, dat uitgegroeid is tot een van de mooiste
en leukste wandeltochten van Nederland, trof dit jaar heel goed weer. De deelnemers
genoten van de mooie uitgezette tocht. Ook kon er dit jaar een korte tocht gelopen worden.
Een afvaardiging van de SHGO was aanwezig bij de opening en bij de finish. Daarnaast is er
op de radio, voorafgaand aan en tijdens de omloop, diverse malen een interview
uitgezonden met de bestuursleden Trudy Hoek en Nienke Veenendaal en heeft de SHGO
een aantal maal in de plaatselijke huis-aan-huisbladen aandacht gehad.
www.dewandeltocht.nl

Boerenlanddag 2012
Voor het eerst dit jaar heeft de SHGO deelgenomen aan een gezellig, echt Ouddorps
evenement: de Boerenlanddag. Als publiekstrekkers hadden wij een verloting
georganiseerd, met mooie prijzen in paardensfeer, en onze vrijwilligster Angelique, tevens
kapster, had ter plekke een mini-kapsalon ingericht om jongedames met lang haar te
voorzien van een kunstig ingevlochten kapsel of een vrolijk gekleurd haarlokje. In de
verkoop hadden we heerlijke cake-pops, een soort gedecoreerde cakelolly, gemaakt door
een andere vrijwilligster, Saskia. Daarnaast hadden we een grote voorraad oude Donald
Ducks en tijdschriften, die gebundeld verkocht werden.
Ook ons huifbed was ter plekke, en trok veel belangstelling. Zo krijgen de mensen toch een
beter beeld van wat
zoiets voorstelt. En
natuurlijk waren onze
vrolijke Tinkers, Ben en
Jerry, weer van de partij
om de kinderen mee te
nemen op een ritje.
Het was in alle opzichten
een zeer geslaagde dag.
Het was heerlijk weer, er
waren veel bezoekers, en
al onze lootjes werden
verkocht. Ook had de
organisatie van dit
evenement, de Stichting
Promotie Kop van
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Goeree, besloten dat de opbrengst van de bloemenveiling, die traditiegetrouw aan het eind
van de middag plaatsvindt, deze keer gedoneerd zou worden aan onze stichting. En laat
deze veiling nu een recordbedrag opbrengen; ruim 500 EUR!
U begrijpt: wij zijn hier heel blij van geworden. We willen nog wel even benadrukken dat het
succes van dit soort evenementen staat of valt met de inzet van onze vrijwilligers, en wat dat
betreft hebben we niets te klagen, we hebben een geweldig stel mensen bij elkaar!
Sponsors in het zonnetje
Onno Veenendaal betaalde spontaan de dierenarts rekening voor Jerry!
Aukje en Frans Recourt staan garant voor een jaar stalling van een van onze paarden en
werden daarvoor bedankt met een gezellige mooie koetsrit rondom Ouddorp.
Bert Hoek betaalt het komend jaar voor ons andere huifbedpaard het stallingsgeld.
Lieve mensen, ontzettend bedankt voor deze mooie ondersteuning!
Nieuwe vrijwilligers
Helaas hebben twee van onze vrijwilligers aangegeven minder tijd te hebben voor de
stichting. Wel hebben beide aangegeven nog te willen blijven helpen tijdens vakantietijd en
als invalkracht tijdens evenementen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Nicolette en Kelly,
allebij heel heel hartleijk bedankt voor jullie ondersteuning de afgelopen 2 jaar en we hopen
jullie nog regelmatig terug te zien!
Het bovenstaande betekent wel dat we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Enthousiaste
mannen of vrouwen die gastvrouw willen zijn tijdens het huifbedrijden, die mee willen helpen
met de verzorging van de paarden, die mee willen helpen tijdens evenementen. Niet alles
hoeft natuurlijk, met een deel van de activiteiten zijn we ook al blij. Dit alles hoeft ook niet
veel tijd te kosten, 1-2 uur per week of tweewekelijks is al genoeg.
Mocht je interesse hebben of een keertje willen komen kijken, je bent altijd welkom. Laat het
ons even weten via info@shgo.nl.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Het bestuur.
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.
Deze cadeaubon is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar ons info-mailadres info@shgo.nl

5

Volgende nieuwsbrief, voorjaar 2013
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