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Ga je shoppen. Ga dan DOELSHOPPEN. 

Je kunt onze stichting heel makkelijk steunen. Ga je iets bestelen via het web zet 

dan doelshoppen in je favorieten en klik op de site het goede doel aan, bijzondere 

ruiters Brabant en klik daarna aan naar welke webshop je wilt. Er staan echt heel 

veel webwinkels op. 

www.doelshoppen.nl  

 

Filmpje SHOW! 

Het duurde eeeeeeuwen, maar  

uiteindelijk is het gelukt: 

De compilatievideo van de show  

staat online!!! 

Je kunt hem bekijken door op deze link te klikken: 

https://www.youtube.com/watch?v=loEE1DPQQBo  

Hij is ook te vinden op onze facebook pagina. 

https://www.facebook.com/HetPaardrijk/ 
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Bedankt! 

We willen iedereen ontzettend bedanken voor alle steun en medeleven die we 

hebben gekregen de afgelopen tijd. De mailbox is zo ongeveer ontploft met lieve 

steun berichtjes! Ook op andere manieren hebben veel mensen even stil gestaan 

bij het verlies van de paarden; een kaartje, een facebook berichtje en natuurlijk alle 

verhalen op de manege.  

Bedankt voor jullie begrip, steun en lieve woorden.  

 

Ook de foto’s komen snel online. 

Check de website / album 

http://www.doelshoppen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=loEE1DPQQBo
https://www.facebook.com/HetPaardrijk/
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Super G Vrijwilligers gezocht! 

Op zondag 22 mei wordt de Super G weer georganiseerd. Voor velen inmiddels een 

bekende term. De Super G is een sportevenement voor sporters met een beperking. 

In en rondom de gemeente Den Bosch vindt een aantal sporttoernooien plaats, 

waaronder basketbal, voetbal, badminton enzovoorts. Het onderdeel  paardrijden 

vindt op onze manege plaats. 

Zo’n 50 G-ruiters rijden deze dag hun proefje. Daarnaast wordt er ook nog een soort 

spelletjes race georganiseerd. De prijsuitreiking van alle toernooien wordt gezamenlijk 

gevierd in Rosmalen. 

Om alle ruiters een geweldige dag te bezorgen, zoeken we hulp van enthousiaste 

vrijwilligers! Zo hebben we hulp nodig bij het opzadelen van de paarden, 

koffie/thee/lunch verzorgen, ruiters begeleiden, helpen bij de spelletjes en nog veel 

meer. 

Lijkt het je leuk om (weer) te komen helpen,  

meld je dan snel aan! 

Inschrijfformulieren liggen op de balie in de  

kantine. Je kunt je ook aanmelden via de mail  

ingrid@hetpaardrijk.nl. Ook als je nog vragen 

hebt, stuur gewoon even een mailtje! 

  

Opzadelcursus 

Op woensdag 4 mei wordt er weer een opzadelcursus 

georganiseerd! Deze vindt plaats van 10.30 – 12.30 uur. 

Na de uitleg ga je in kleine groepjes oefenen. Je krijgt 

ook een handig boekje mee naar huis, zodat je alles nog 

eens rustig na kunt lezen! 

De opzadelcursus is er voor iedereen die nog even wil 

oefenen met borstelen en zadelen. Dus ook voor de 

wat meer gevorderde ruiter! 

De cursus kost 7,50 euro per persoon. 

Opgeven kan in de kantine, of stuur een mailtje naar 

ingrid@hetpaardrijk.nl 

 

Op Het Paardrijk zijn steeds meer spulletjes te koop die je nodig hebt om paard te 

rijden. Chaps, handschoentjes en sokken liggen er in diverse maten. 

Het Paardrijk is dealer geworden van boerenwinkel.nl. Paarden, honden, poezen 

en andere dieren er is voor iedereen iets te verkrijgen.  

Kijk maar eens rond op de webshop. Bestellingen kunnen op het Paardrijk 

afgehaald worden. 

mailto:ingrid@hetpaardrijk.nl
https://www.boerenwinkel.nl/nl/dealer/523157
https://www.boerenwinkel.nl/nl/dealer/523157
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Lente in aantocht:  

Sinds 1 april is Theetuin Het 

Aardrijk weer geopend! 

Nieuwe F-proeven 

Doordat de FNRS is gaan samenwerken met de KNHS zijn er een aantal dingen 

veranderd. Jullie hebben hier al het een en ander van gemerkt, bijvoorbeeld 

dat je met je ruiterpaspoort nu ook automatisch lid bent van de KNHS. 

De F-proeven die we met de dressuurwedstrijden rijden, hebben ook een 

update gehad. De F12 is nu de laatste F-proef, hierna kun je starten in de BB. 

Dit is de laagste wedstrijdklasse.  Voorheen kon je in deze categorie niet 

starten op een FNRS manege. Door de veranderingen is het nu ook voor ons 

mogelijk om deze wedstrijden te organiseren. Wie weet gaat dat in de 

toekomst ook gebeuren! 

De nieuwe FNRS proeven zijn binnenkort verkrijgbaar, als de nieuwe boeken 

binnen zijn. Hierin staat alle uitleg, en ook alle proeven. 

De proeven zijn ook online te vinden via www.KNHS.nl of via deze link KNHS 

Op 12 juni vindt er weer een dressuurwedstrijd plaats. We rijden dan de 

nieuwe F-proeven, deze worden vanaf nu ook geoefend in de les! 

 

 

 

Inhaalzondagen 

Op zondag 29 mei vindt de eerste inhaalzondag plaats. Je mag dan een les inhalen, 

als je een keer een les gemist hebt en je hebt je op tijd afgemeld. 

Je kunt je tot uiterlijk 30 april opgeven voor deze inhaalzondag! 

Hierna wordt het rooster gemaakt, zodat dit ook op tijd opgehangen kan worden in 

de kantine. Alle ruiters worden ingedeeld in een groep, we proberen zo veel 

mogelijk rekening te houden met het niveau van iedereen. 

Op 3 juli vindt de tweede inhaalzondag plaats. Hiervoor kun je je al opgeven. 

Opgeven kan in de kantine of stuur een mailtje naar ingrid@hetpaardrijk.nl! 

 

 

http://www.knhs.nl/
https://www.knhs.nl/wedstrijden/disciplines/dressuur/dressuurproeven-knhs/f-proeven-uitgave-2016/
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Agenda 2016 

27 april  Koningsdag – geen lessen 

5 mei  Hemelvaartsdag – geen lessen 

16 mei  2e Pinksterdag – geen lessen 

22 mei   Super G 

29 mei  Inhaaldag lessen 

12 juni  FNRS Dressuur 

19 juni  Regiofinale zitcompetitie in Tilburg 

3 juli  Inhaaldag lessen 

24 juli  zomervakantie en start ponykampen 

 

 

Koningsdag 

Op officiële feestdagen is de manege 

gesloten. Ons personeel maar ook onze 

paarden genieten dan van een lekkere 

vrije dag! 

Dit betekent dat er geen lessen zijn op 

woensdag 27 april (Koningsdag), 

donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) en 

maandag 16 mei (2e Pinksterdag). 

De gemiste lessen kunnen worden 

ingehaald in een gewone les. Ze hoeven 

dus niet ingehaald te worden op een 

inhaalzondag! 

De rest van de meivakantie gaan alle 

lessen gewoon door! 

 

 

Nieuw gezicht! 

Graag stellen we onze nieuwe collega aan jullie voor: Laura! 

Je kunt Laura tegenkomen op woensdagmiddag. Vraag haar 

gerust om hulp bij het borstelen en opzadelen als het zelf 

eventjes niet lukt! 
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Theetuin is weer geopend! 

1 april is de theetuin weer open gegaan. Er is weer van alles veranderd in de tuin 

en het tweedehands winkeltje staat weer vol met nieuwe hebbedingetjes. 

 

Wij zijn nog op zoek naar iemand die wil exposeren in onze 

cursus/vergaderruimte. Weet je iemand of heb je zelf materiaal om op te hangen, 

wandel dan gerust een keer de tuin in of mail naar info@hetaardrijk.nl. 

 

Lentemarkt 24 april 

Het Aardrijk en het Paardrijk zijn lid van de Hertogboeren. Op 24 april is er een 

gezellige lentemarkt  van 11-17 uur in de Stadsboerderij Dungense Polder ( zie 

hertogboeren.nl). 

 

Deze boerderij heeft A2A2 melk en deze melk is heel goed voor mensen met een 

lactose intolerantie. Er zijn ook allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Graag 

tot ziens! 

 
Niet parkeren bij het bruggetje! 

Tot slot een dringend verzoek om geen auto’s te parkeren voor het bruggetje en 

langs de manege richting Theetuin. Wij willen de route naar de tuin graag 

vrijhouden. 

 

mailto:info@hetaardrijk.nl
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Tweedehands winkeltje 

In de Theetuin is een tweede hands winkeltje en de opbrengst komt geheel ten 

goede aan de ruiters met een beperking die bij het Paardrijk rijden. Zo gaan ook de 

opbrengsten van het oud papier en de kleding hierheen. 

Ook de opbrengst van de reclameborden komt geheel ten goede aan onze ruiters. 

Er is nog ruimte genoeg dus als u ook een bord wil neerhangen neem dan contact 

op met info@bijzondereruitersbrabant.nl. 

Bij deze willen we deze adverteerders nog eens extra bedanken en kunnen zij u 

een dienst bewijzen dan weet u ze te vinden. 

Als er teveel of te grote spullen zijn voor het tweede hands winkeltje dan brengen 

we dit naar “De Doorstroom” in Eindhoven. Zij verkopen het in hun 

kringloopwinkel en 50% van de opbrengst komt dan ten goede aan onze Stichting. 

Heeft u spulletjes over dan kunt u ze afgeven in de Theetuin (geen kleding). 

Spullen moeten wel heel en goed zijn natuurlijk. Van alles wat we krijgen kunnen 

we vaak de helft regelrecht in de afvalbak doen en dat brengt kosten met zich 

mee. Dat moet natuurlijk niet de bedoeling zijn. Helaas is het voor ons niet 

mogelijk om grote spullen als eethoeken en bankstellen etc aan te nemen.  

 

Hulp gevraagd 

Beste iedereen, 

Het afscheid van de paarden was heel zwaar. Emotioneel en financieel. Daarom 

vragen we bedrijven en mensen om ons financieel te steunen. Hieronder onze 

brief met hoe je dit kunt doen.  Heb je een bedrijf, werk je bij een bedrijf die 

bijzondere ruiters een warm hart toe dragen verspreidt de brief gerust. Alle hulp 

is welkom.  Heb je er vragen over bel gerust.  

 

mailto:info@bijzondereruitersbrabant.nl
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Datum: 6-4-2016  
Ons Kenmerk:   2016-04-08 
 

 

Help onze bijzondere ruiters in het zadel 
 
 
Beste helpers, 
 
18 en 19 maart hebben we met de manegekinderen een super mooie show gegeven  
“De Kleine Zeepony”. Na deze show was er helaas voor iedereen een naar bericht. 
 
Afgelopen maand hebben we van 5 van onze trouwe paarden om verschillende redenen 
afscheid moeten nemen.  
 
Met name deze 5  paarden waren super geschikt om werk te doen voor ruiters met een 
beperking zijn heel moeilijk te vinden. Ze moeten alles kunnen. Stappen, draven, 
galopperen, sprongetje maken, buitenrijden. Ze moeten bomproef zijn, want schrikken 
met een ruiter met een beperking mag echt niet. Ze moeten tegen zwaaiende armen en 
benen kunnen zowel op hun rug als naast hun rug. En ze moeten fysiek echt heel gezond 
zijn, want rijden met een beperkte ruiter op je rug is best heel intensief. Deze paarden zijn 
kostbaar. 4 of 5 nieuwe paarden, dan heb je het over een bedrag van ongeveer € 12.000,-.  
Niet alleen een emotionele klap maar ook een financiële klap voor de 
zorgboerderij/manege. 
  
 
Ruiters met een beperking is op Het Paardrijk een hele brede doelgroep. Er komen 
mensen met alleen een fysieke beperking, na bijvoorbeeld een hersenbloeding of ongeluk 
om te revalideren. Er komen ruiters met een verstandelijke beperking, zoals 
downsyndroom, ruiters die blind of doof zijn om gewoon lekker te recreëren. Er zijn 
ruiters met een zware fysieke en verstandelijke beperking, soms in een rolstoel, die 
gebruik maken van de tillift en het opstapperron.  
 
De kleine ruiters met autisme, psychische problemen, adhd die samen in een klein 
groepje met extra aandacht toch hun sport kunnen beoefenen en daarnaast werken aan 
allerlei vaardigheden. Er is dagbesteding, een groep jonge meiden die heel betrokken is in 
de verzorging van alle paarden.   

mailto:info@hetpaardrijk.nl
mailto:administratie@hetpaardrijk.nl
http://www.hetpaardrijk.nl/
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De paarden zijn zo ontzettend belangrijk voor iedereen. Of je er nu er op zit of naast 
staat.  
Ze geven vertrouwen in jezelf, in je eigen lichaam, ze geven plezier, rust en een moment 
van ontspanning, even je hoofd leegmaken zodat je de week weer door komt. 
 
Ruiters met een beperking vragen om iets extra’s. Extra begeleiding, extra aandacht, dan 
geven we hier met heel veel plezier. We kunnen dit echter niet alleen. Financiële 
middelen om de ruiters te geven wat ze nodig hebben zijn hard nodig. En op dit moment 
is dat voor de paarden. We dragen iedereen een warm hart toe en hopen dat u dit ook 
voor ons wilt doen. Samen sta je sterk en we hopen dan ook dat u ons hiermee wil 
steunen.  
 
Hiermee kunnen we elkaar helpen: 
 
Adopteer een paard: Een paard kost tussen de € 2500 - € 3500,-. Wilt u een specifiek 
paard adopteren dan kan uw naam op de stal van het paard komen te staan! 
  
Adopteer een paard en help mee in de kosten van het onderhoud: Een paard kost  
€ 1500,- per jaar aan onderhoudskosten.  Een bordje op de stal van uw geadopteerde 
paard 
 
Voor bedragen boven de € 250,- bieden wij een rondleiding en een kop koffie voor u en 
uw personeel. Zodat u ook kunt zien waarom uw hulp zo belangrijk is. 
 
Voor een bedrag € 250,- per jaar kunt u een reclame bord ophangen in onze binnen 
rijbaan. 400 ruiters per week zien uw reclame met al alle bezoekers die ze meenemen.  
 
Voor kleine bedragen tussen de € 100 en € 250,- maken we voor u reclame op de website 
en nieuwsbrief (800 lezers). 
 
Financiële steun mag rechtstreekst naar Het Paardrijk IBAN:  NL73RABO 0100.9672.05 
of via onze stichting Bijzondere Ruiters Brabant (ANBI) IBAN: NL09RABO 0122.2379.35 
 
Help onze bijzondere ruiters in het zadel, 
 
Met vriendelijke dank, 
manege / zorgboerderij Het Paardrijk 
 
 
Anneke van den Heuvel-Hoenderdos 
(06 156 59 083) 
 

mailto:info@hetpaardrijk.nl
mailto:administratie@hetpaardrijk.nl
http://www.hetpaardrijk.nl/

