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Hartelijk welkom bij de Stichting Huifbedrijden Goeree-Overflakkee. Het feit dat uw adres
voorkomt op onze sponsorlijst/vriendenlijst, geeft aan dat u op welke manier dan ook een
steentje bijdraagt aan onze mooie stichting. En wij willen, op onze beurt, u op de hoogte
houden van de verdere ontwikkelingen in 2011.

Primeur voor client Erika van der Vorm
Op 24 januari was het zover. We maakten onze eerste officiële huifbedrit met onze eerste
echte cliënt Erika van der Vorm. Ondanks vele uren oefenen en trainen en ondanks onze
twee uiterst brave paarden, waren we allemaal toch een beetje zenuwachtig. Dit was waar
we al die tijd naar toe gewerkt hadden, nu moest het allemaal gebeuren. Er werd een
draaiboek gemaakt, zodat alle vrijwilligers precies wisten wie wat ging doen en Hans onze,
koetsier, zich helemaal kon concentreren op zijn verantwoordelijke taak.
De paarden mochten eerste even lekker stoom afblazen in de paddock, met flinke
bokkespongen renden ze door de bak, zo werden de spieren los en was de overtollige
frisheid er af. Daarna werden ze gepoetst, want ze moesten op de foto en de film.
Vervolgens werden ze onder het huifbed gezet. Hans reed alvast wat rondjes door de
binnenmanege en het Huifbed werd aangekleed met prachtige quilts en vrolijke kussentjes.
Klokslag half 11 was het zover en kon Erica op het huifbed klimmen. Ze ging zitten en keek
trots om zich heen, toen ze daar zo hoog op de twee paarderuggen zat. De rit ging prima, ze
genoot. Ben en Jerry, onze
twee kanjers van paarden, zijn
met vlag en wimpel geslaagd
voor deze vuurdoop. Ondanks
de spanning die wij mensen
waarschijnlijk uitgestraald
hebben, ondanks de voor hen
nog vreemde geluiden en
bewegingen op hun rug en
ondanks de flitsende camera's
bleven zijn onverschrokken en
trokken ze het huifbed rustig
voort. Prima gehoorzaamend
aan de vaardige handen van
Hans. Erika is sindsdien een
vaste klant geworden!

Ondertussen kunnen wij met trots melden dat we nu weekelijks op de maandagochtenden,
voor telkens vier cliënten van Stichting Zuidwester een huifbedrit verzorgen. Ook voor de
cliënten die gelijktijdig een bezoek brengen aan het Hippisch Centrum Ouddorp, zonder een
huifbedrit te maken, is dit een heel prettig uitstapje. U bent van harte welkom om eens te
komen kijken. Maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur op Hippisch Centrum Ouddorp.
De koffie staat klaar!
Sponsering
Voor een stichting als SHGO blijft sponsering voordurend aandacht vragen, want paarden,
hebben hun dagelijkse verzorging nodig en de stalling kost geld. Gelukkig worden we
ondersteund door trouwe sponsors, ze staan allemaal vermeld op onze website en onze
dank is groot. Echter, soms lopen we spontaan tegen bedrijven en personen die net als wij,
de Stichting een warm hart toedragen en ook willen sponsoren.
Speciale aandacht willen we deze keer geven aan de volgende sponsors:
- Fam van de Hurk, uit Ouddorp, die voor onze vrijwilligers bodywarmers ter beschikking
heeft gesteld met opdruk, zodat we vanaf nu goed herkenbaar zijn.
- Hoek hout& ijzerhandel, voor diverse onderdelen benodigd voor de aanpassingen
liftinstallatie
- Diergeneeskundig Centrum Zeeland in Noordwelle, voor de sponsering van de jaarlijkse
inentingen van de paarden.
- Firma Schipper OAZ Middelharnis, voor de prachtige donkerblauwe zweetdekens. Deze
worden al veelvuldig gebruikt.

En we kijken uit naar de "goede doelen tocht" met koetsen en aanspaningen op zaterdag 21
mei aanstaande, georganiseerd door menvereniging "Vier- in Een" uit Ouddorp, die onze
stichting dit jaar als goed doel heeft gekozen. Een geweldig initiatief waar wij erg blij mee
zijn. Als tegenprestatie hebben wij de deelnemers aan de tocht uitgenodigd op HCO voor
een versnappering en een demonstratie van het huifbedrijden. Zie ook
www.menverenigingvierineen.nl

2e Knuffeldag Zuidwester Goes
Op maandag 14 maart jongsleden is er een tweede Knuffeldag geweest. Ditmaal voor de
cliënten van zorginstelling Zuidwester uit Goes. De opzet was vrijwel identiek aan de eerste
Knuffeldag en wederom een succes. De cliënten hebben genoten van het aaien en worteltjes
geven.
Dit keer waren ook een paar geïnteresseerde therapeuten meegekomen. Zij hebben zelf
mogen ervaren wat het is om op een Huifbed te liggen en rond te rijden. De belevenis was
zeer positief.
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Knuffeldag Goes

Foto Lies Russel

Longeerlessen
Om onze tinkers Ben en Jerry voldoende en afwisselende beweging te kunnen geven, werd
door Nienke Veenendaal longeerlessen gegeven aan onze enthousiaste vrijwilligers. Nienke
begon de theorieavond met de volgende vraag "wat is longeren? " dat bleek meer te zijn dan
het aan een touwtje rondslingeren van een paard. Om onze jonge paarden te trainen is het
zaak dat het longeren serieus wordt aangepakt. Zo wil Ben de achterhand nog wel eens
vergeten en is Jerry er eentje, die als het lastig wordt, gewoon een tandje harder gaat lopen.
De theorie werd die avond ondersteund door middel van beeldmateriaal. In de praktijk werd
het en een ander met de paarden voorgedaan.
Inmiddels zijjn zowel de paarden als de vrijwilligers redelijk bedreven in het longeren, wat
zich uit in het beter gaan bewegen van de paarden.
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Til-lift
De door de stichting vrienden van Zuidwester ter beschikking gestelde tillift, bleek in de
praktijk enige aanpassingen te moeten ondergaan om de cliënten veilig op het huifbed te
kunnen leggen. De aanpassingen zijn inmiddels aangebracht door diverse Oudorpse
ondernemingen.
Inmiddels is gebleken dat deze aanpassingen naar wens werken, zodat we onze cliënten nu
veilig en vertrouwd op het huifbed kunnen plaatsen.
Aangezien er in de zorginstellingen diverse systemen van tilmatten zijn om cliënten te
verplaatsen, en onze tillift slecht geschikt is voor 1 manier, is het een grote wens van de
stichting om een tweede tillift te realiseren in 2011, zodat we iedere cliënt, met iedere soort
tilmat, kunnen laten huifbedrijden. Hiervoor gaan wij weer op zoek naar sponsoren. Heeft u
interesse, we horen het graag!

Nieuwe vrijwilligers
Voor het welzijn van onze paarden is het van
groot belang dat ze dagelijk afwisselend werk
aangeboden krijgen. Zo is maandag de vaste
Huifbeddag, lopen ze op dinsdag in de
carrouselles van Hippisch Centrum Ouddorp,
lopen ze twee maal per week een
dressuurlesje en een lekkere buitenrit voor de
koets vinden ze ook heerlijk, even een pittig
drafje door de Ouddorpse duinen en een frisse
neus halen. Rust krijgen ze in de wei of in de
paddock, waar ze lekker kunnen ontspannen
en rollen. De komende zomermaanden
brengen ze grotendeels door op de weide.
Dit alles wordt met veel plezier en volgens een
opgesteld schema uitgevoerd door onze groep
vrijwilligers. Daar zijn we erg blij mee.
We verwelkomen twee jonge amazones, die
Ben en Jerry onder het zadel wat extra
beweging geven Annefleur ( foto) en Sanne. Ze
poetsen de paarden, vlechten de manen en
staarten en knuffelen met ze. Kortom ze zijn
gek op ze en andersom ook zo. Fijn dames, dat jullie ons willen helpen. Top!

Komende activiteiten in 2011
- aanschaf 2e till-liftinstallatie
- koetsierscursus enkelspan voor de vrijwilligers.
- Goede doelen rit menvereniging "Vier-in Een". Zaterdag 21 mei
- ponyrijden voor cliënten
- aanschaf koets geschikt voor rolstoelgebruikers
- Huifbedrijden op zomerfeest Zuidwester Middelharnis

4

- 23 mei officiële opening Huifbedrijden Ouddorp
Volgende nieuwsbrief SHGO: zomer 2011
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