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September 2015 

Vakantie voorbij 

De vakantie is alweer bijna voorbij. 31 augustus beginnen de lessen weer! Als je 

geen bericht hebt gehad over wijziging van een lestijd blijft de lestijd en de 

lesdag voor jou hetzelfde. Veel paardenplezier allemaal!  
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- Zorgboerderij Het Paardrijk 
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afscheid 
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- Zendela tekenen 

- Impressie ponykampen! 

Buwalski, de shet met talent! 

Dit is het jaar van BUWALSKI! De super liefste, schattigste, stoerste shet van heel 

Nederland. Die ook dit jaar weer iedereen heeft wakker gemaakt met het 

ponykamp! Vanaf vrijdag 28 augustus kan er gestemd gaan worden voor de shet’t 

got talent competitie, en dat is BU. Dit kun je doen via de penny Instagram. 

Op 12 september mag Buwalski zijn kunsten laten zien op Horse Event in Ermelo! 

Ook dit keer krijgen we weer kaartjes voor zijn fans! Wil jij ook mee, je kunt je de 

hele week inschrijven in de kantine, maandag 7 september maken we bekend wie 

er mee mag! 

Op woensdag 21 oktober vindt de grote finale van Shet’s Got Talent plaats op De 

Paardenkamp in Soest. Hiervoor zullen zes maneges uitgenodigd worden. Dit zijn 

de drie maneges die de meeste stemmen gekregen hebben van het publiek én de 

drie favorieten van de jury.. 

Check de nieuwe film Buwalski de movie 2 – wakker worden! 

https://www.youtube.com/watch?v=kjyyzM704R0 

Je kunt tot 9 oktober stemmen!  

Go BUWALSKI  !!!!! 

 

Lekker buitenrijden 

tijdens ponykamp! 



  4 oktober paard van het jaar verkiezing!! 

De stembus is geopend!! Breng je stem uit op jouw favoriete manegepaard of 

pony en wie weet wordt hij of zij paard van het jaar!!!. Zet de datum vast goed 

in je agenda, want het beloofd een super leuke dag te worden!  

Op het programma staat 

- De bekendmaking van het thema van de show 2016!! 

- Manege kampioen 2014-2015 

- Demo van onze eigen Buwalski super shet!! En het Buwalski 

promoteam! 

- Paardentaarten bakken! 

- Verkiezing paard van het jaar 2015! 

- Paardrijden en rondleidingen 

- En nog veel meer leuke dingen!! 

Zet het vast in de agenda en stemmen maar!!!  

Voorwaarden: alleen manegebezoekers 

 mogen stemmen 

Via de penny instagram op Buwalski en 

 in de kantine op de manegepaarden 

 

 

 

 

Voltige recreatietraining 

Elke donderdag van 17.00 – 18.00 uur kun je meedoen met de voltige 

recreatietraining. 

Kosten: 

Vast in de les met automatisch incasso: € 34,- per maand van sept – juni  

Juli € 25,50 

Een losse les kost: € 10,- 

 

 

De website van Het Paardrijk is vernieuwd heb jij hem al gezien? 

www.hetpaardrijk.nl 



Springlessen 

In november en december worden er extra springlessen georganiseerd. In 5 lessen 

leer je van het aanrijden naar een sprong tot het rijden van een parcours. 

Deelname vanaf 12 jaar of F4 niveau. Er is ruimte voor 7 ruiters per les. De ruiters 

springwachtlijst hebben voorrang. Vol = vol 

De springlessen zijn op woensdag van 19.30 – 20.30 uur of van 20.30 – 21.30 uur 

op de volgende datums:  

4 november 2015 
11 november 2015 
18 november 2015 
25 november 2015 
9 december 2015 
 

1. Op 13 december wordt er een springwedstrijd georganiseerd.  
2.  
3. Kosten deelname: Kind: € 84,- Volw. € 96,-.  (ex springwedstrijd) 
4. Het is niet mogelijk om de les als inhaalles te gebruiken.  

 CBR1 , 2 en Ruiterbewijs 

September en oktober zijn de ideale maanden voor een heerlijke herfst rit.  
 
Tijdens de CBR 1 en 2 leer je naast alles over buitenrijden ook alles over de 
gezondheid en verzorging van paarden. Zeer leerzaam en leuk! 
 
De lessen zijn op woensdagavond 19.30-21.30 uur. De lessen bestaan uit het rijden 
voor de praktijk, de theorie en de examens. 
 
Data CBR 1 en 2: 

- 23 september 
- 30 september (examen CBR1 theorie en praktijk) 
- 7 oktober 
- 14 oktober 
- 21 oktober (examen CBR 2 theorie en praktijk 

 
Na de lessen en de afname van CBR 1 en 2 ben je klaar voor examen ruiterbewijs. 
Het examen is op zondag 8 november. 
 
Kosten deelname: € 169,- (kind) € 189,- (volw.) 

incl. 5 lessen van 2 uur op bovenstaande datums. Examenkosten CBR 1 en 2, het 

boek paardenwelzijn a € 14,95 en het boek ruiterbewijs a € 14,95 

 

 

 

Springles, zitles en ruiterbewijs 

Er is veel vraag naar springlessen en zitlessen. Helaas lukt het niet om op dit 

moment een vaste springles in de week in te plannen. Daarom hebben we een 

leuk jaar programma gemaakt met lessen CBR1 en 2, springlessen en zitlessen. 

Verderop in het paradepaardje een overzicht van datums, tijden en kosten. 



  

Zitlessen 

Net als de 5 springlessen zullen er in het voorjaar ook 5 zitlessen georganiseerd 

worden. De lessen zijn op woensdag avond op: 23 maart, 31 maart, 6 april, 13 

april, 20 april 2016. Zet de datums  vast in de agenda, in januari volgt meer 

informatie over deze lessen.  

  
Kabouterlessen en ponyopstartlessen 

Voor de allerjongste is er ook een ponyprogramma op het paardrijk. Een half uur 

met je ouder of verzorger lekker op een paardje rijden zonder dat iets moet. 

Gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. 

Kabouterpaardrijles vindt om de week plaats in de even weken op woensdag van 

15.00 – 15.30 uur en van 15.30 – 16.00 uur. En op vrijdag van 14.30 – 15.00 uur. Je 

zorgt dat er je er 10 minuutjes van te voren bent om je aan te melden bij de 

receptie, een cap uit te zoeken en je klaar te maken. Voordat de les begint ga je 

naar de kleine rijbaan toe waar de instructrice op je wacht met de pony’s.  

Het op en afzadelen zit dus niet bij de les inbegrepen, dat komt pas als ze 

doorstromen naar de echte beginnerslessen. Het is wel mogelijk om na afloop van 

de les samen met de ouder of begeleider naar de pony’s te gaan om ze nog even 

te aaien of een snoepje te geven. 

Kosten van de kabouterles:  

Vast in de les met een maand opzegtermijn: 

€ 7,- per les / € 14,70 per maand (10 maanden sept – juni)   + juli € € 7,- 

Losse lessen: per keer betalen, je dient je een week van te voren op te geven: € 9,- 

per les.  

Een stapje verder…. ponystartles 

Ben je al bijna 6 of net 6 jaar en wil je een stapje verder dan de kabouterles maar 

ben je nog niet klaar voor de beginnersles. Voor deze ruiters is er de ponystartles. 

De ponystartles is om de week op woensdag een heel uur, namelijk van 15.00-

16.00 uur. Het uur begint elke les met het borstelen en opzadelen van een pony. 

Daarna wordt er gereden +- ½ uur en de pony weer naar stal gebracht. Het rijden 

bestaat uit stappen, stukjes draven en sturen. Spelenderwijs de beginselen van het 

paardrijden leren op een heel rustig tempo. 

Het rijden in een ponystartles kan alleen als je vast in de les mee doet en kost net 

als de paardrijlessen € 13,- per les. € 26,- per maand. 

Een overzicht van alle datums is te vinden op de website. 
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Zorgboerderij Het Paardrijk 

Leren vanuit je eigen kracht en mogelijkheden in plaats van kijken naar onmogelijkheden. Participeren in 

een maatschappij.   

Het Paardrijk is net een mini-maatschappij. Een plek waar vaardigheden in de praktijk geoefend kunnen 

worden. Dagelijks komen er klanten voor hun paardrijles, er is een kantine waar je dingen kunt vragen of 

kunt bestellen. Samen met de juiste begeleiding zorgen wij voor een unieke locatie voor het oefenen van 

sociale zelfredzaamheid.  

Onze Zorgboerderij en manege tellen 65 paarden, er zijn honden, katten, kippen, konijnen en cavia´s. Al 

onze dieren spelen een belangrijke rol. Soms is het immers gemakkelijker om contact te maken met een 

dier dan met een mens.  Daarna is het nog maar een kleine stap naar het contact maken met de mensen 

om de dieren heen.   

Het Paardrijk is een plek waar je jezelf kunt zijn, je jezelf niet anders hoeft te voelen en kunt functioneren 

op jouw eigen niveau. Bewust worden van jouw kunnen en niet kunnen. Inzetten op je kwaliteiten.    

Begeleiding Individueel  

Afhankelijk van jouw zorgvraag kom je op een moment in de week waar jouw doel geoefend kan worden. 

Voor de één kan dat zijn dat ze oefenen met structuur aanbrengen in de dag, of leren zelfstandig werken 

zonder last te hebben van alle drukte.   

Voor een ander is het leren mensen te woord te staan, en vertrouwen te hebben in zichzelf. Dit alles onder 

begeleiding van onze zorgmedewerkers.  

Samen met jou gaan we opzoek naar jouw mogelijkheden en ambities. Hieraan verbinden we samen met 

jouw de doelen waaraan jij wilt werken.  

Begeleiding groep 

In de groepsbegeleiding ligt de nadruk nog meer in het participeren in een groep en het leren van elkaar. 

We delen ervaringen over hoe je met situaties om kunt gaan en gaan dit ook in de praktijk oefenen.  

De groepsbegeleiding op woensdagmiddag 14.30 – 17.00 uur en zaterdag 9.30 – 12.00 uur bieden we 

groepsbegeleiding aan voor kinderen in de leeftijd 7 – 12 jaar (andere leeftijden in overleg). Dit is om de 

week in een vaste groep, of eens per maand in een variabele groep. De groep bestaat uit maximaal  

6 kinderen.  

Doelgroepen voor onze begeleiding zijn o.a.  

- kinderen die vaak buiten de groep staan  

- kinderen die niet lekker in hun vel zitten   

- hoog sensitieve, hoogbegaafde kinderen  

- kinderen met een diagnose zoals autisme,  

- PDD-nos, hechtingsstoornis, ADD, Adhd e.d.  

- kinderen met een licht verstandelijke beperking  

En ieder ander die behoefte heeft aan begeleiding.   

Vergoeding Zowel de individuele als de groepsbegeleiding wordt vergoed door het PGB of via ZIN (ookwel 

Hulp in Natura). Het Paardrijk is aangesloten bij het SZZ. Stichting samenwerkende zorgboeren Zuid.    

Meer informatie over de begeleiding en dagbesteding is te vinden op de website www.hetpaardrijk.nl 

 

Zorgboerderij Het Paardrijk 



  Nieuwe paarden en afscheid 

Zoals eerder vermeld in het paradepaardje is er een nieuw huis gezocht voor 

Bella-Bo, Tester, Danny en Dyanne. Danny en Dyanne zijn nog niet zo lang op 

het strand maar al wel een leuk berichtje van Tester en Bella-Bo. Ze hebben het 

super naar hun zin. Bella is heel enthousiast met galopperen op het strand dat 

is fijn om te horen, en al veel beter dan hier in onze binnen rijbaan. Met Tester 

zijn ze ook superblij, het is wel nog dikker  geworden met dat lekkere gras…. 

Voor de vakantie waren er al twee nieuwe paarden gekomen Ureno en Simply 

Red. Willem, Xenia en Nina zijn hier bijgekomen. Hoewel ze nog een beetje aan 

het wennen zijn mochten ze al meedoen met het ponykamp! Super goed 

gedaan. 

 

 

 

 

 

Willem    Xenia     Nina 

Zorro 

Helaas is er ook minder leuk nieuws. Zorro gaat terug naar zijn baasje Clarissa in 

Amserdam. Zorro was hier op vakantie. Het was super fijn dat hij hier mocht 

wonen en zal ook zeker nog een keer terugkomen in de kerstvakantie en met 

de ponykampen. Als de datum bekend is dat hij weg gaat laten we jullie dat 

natuurlijk allemaal weten. 

Agenda 2015-2016 

4 oktober: Paard van het jaar  verkiezing! Bekendmaking kampioenen! 

Bekendmaking thema show 2016! 

18 oktober FNRS dressuur 

8 november Examen ruiterbewijs 

29 november FNRS dressuur  

13 december Springwedstrijd 

17 januari FNRS dressuur 

31 januari Verkleed springen 

28 februari FNRS dressuur 

19-20 maart Show het Paardrijk 2016  

22 mei   Voorronde zitcompetitie 

12 juni  FNRS dressuur 

10 juli  Kampioensdag/spelletjesdag! 

 

 

Na de zomervakantie wordt het nieuwe wedstrijdprogramma bekend gemaakt! 

 



 

  

2 daagse cursus Tenendiagnostiek 

De 5 fysieke chakra’s worden afgespiegeld in de tenen. Daarom is het mogelijk om 

iemands karakter en gedrag via de tenen te diagnosticeren. 

In deze 2-daagse cursus Tenendiagnostiek leer je iemands karakter en gedrag vast 

te stellen via de tenen, en je doet aardig wat kennis op over de fysieke chakra’s. 

Tenen lezen kan toegepast worden in vele situaties.  

Zo kan het bijvoorbeeld een fantastisch hulpmiddel zijn voor coaches, ouders bij 

het opvoeden van hun kinderen, maar ook om jezelf beter te leren kennen, wat 

zijn je sterke en nog te ontwikkelen kanten.  

Ook bedrijven en scholen maken hier gebruik van. 

Deze cursus is daarom ook een waardevolle aanvulling voor iedereen met een 

eigen praktijk waar bewustwording een doel is.  

Meer over Tenendiagnostiek is te vinden op www.helden-heldinnen.nl 

Voor aanmelding en meer informatie info@helden-heldinnen.nl of 06-50542640 

Datum:  30 september en 7 oktober 

Tijd:  10-17 uur 

Locatie:  Theetuin Het Aardrijk, Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum 

Prijs:   €  215,00 inclusief cursusboek koffie en thee, soep en broodjes. 

 

Workshop Zendalatekenen, 

Het woord zendala is een samenvoeging van de woorden zentangle en mandala. Een 
zentangle is een krabbeltje, dat je bv. Gedachteloos bij een tel. gesprek maakt, dus 
zonder voorop gezet doel. Een zendala is precies zo'n krabbeltje maar dan in een 
cirkel. 

Het woord zen verwijst naar het meditatieve, rustgevende aspect, dat dit "zomaar 
wat krabbelen" teweeg brengt. Door onbewust zomaar wat vormpjes, streepjes, 
rondjes of golfjes in een cirkel te tekenen heeft deze manier van tekenen veel 
verwantschap met het intuïtieve mandala tekenen, dat door herhaling van de tekens 
of krabbels juist heel meditatief kan zijn. 

Het is een ontspannende bezigheid die geen enkele kennis of vaardigheid vereist en 
door iedereen gedaan kan worden. 

Data: 5 september                
Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur 
Prijs: 25 euro pp (materiaal, koffie, thee inbegrepen) 
Deelnemers: minimaal 4, maximaal 8. 
Aanmelden: via info@hetaardrijk.nl of tel 0735519078 
Locatie: Theetuin Het Aardrijk, Koesteeg 39 Berlicum 
De workshop wordt verzorgd door Forra van Reijswoud 
Het is mogelijk om de workshop te combineren met een lunch, high tea e.d. Vooraf 
reserveren via  info@hetaardrijk.nl   

 

http://www.helden-heldinnen.nl/
mailto:info@helden-heldinnen.nl
mailto:info@hetaardrijk.nl
mailto:info@hetaardrijk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

Ponykamp 2015 

Het was weer super leuk!! De 

ponykampen van 2015! Hier een kleine 

impressie. Alle foto’s zijn te vinden op de 

website! 


