‘Tied veur ’n Drafke’
- Augustus
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Voorwoord
Van de Redactie…

‘Tied veur’n Drafke’ is een uitgave
van: Manege De Boerskotten en
verschijnt 6 keer per jaar in Februari,
April, Juni, Augustus, Oktober en
December

De vakantie is weer voorbij, het schooljaar is weer begonnen. En hoe
kan je deze beter beginnen dan met een nieuwe editie van ‘Tied veur ’n
Drafke’! Een jubileumeditie wel te verstaan. Dit is de vijftigste uitgave
van ons blad. Daarom zal in deze editie ook een kort verhaal staan over
het ontstaan en de ontwikkeling van de ‘nieuwsbrief’ van Manege De
Boerskotten.
Naast onze bekende vaste rubrieken zoals ‘Van het Bestuur’, ‘De
verzorging van het paard’ en ‘Even voorstellen’ staat in de blad een kort
verslag over de geslaagde Kür op Muziek en een mooie fotoreportage
van CSI Geesteren door Arthur.

Redactie:
Jos Knaap
Kyra v. Dijk,
Anne Vastert,
Nienke Alink,
Jolijn Slot,
Joeri Teggeler.

Alsof dit nog niet genoeg is vertellen onze paarden ook nog over hun
geslaagde vakantie!

Fotografie:
Arthur Wiegman
Paardenfotografie:
Wendy Engelen – Appeltje Eitje
www.wendyengelen.com
Reacties, ideeën, advertenties, enz
kunt u inleveren via de mail op:
redactie@manegedeboerskotten.n
-------------------------------------Manege De Boerskotten
Boerskottenlaan 35
7574 VB Oldenzaal
telefoon: 0541-520423

Helaas aan dit goedgevulde jubileumnummer ook een droevige kant. De
instructrices delen hun mooie herinneringen van Lady-Anne met een
aantal mooi foto’s. Wij hopen dat jullie net zulke mooie herinneringen
hebben.
Veel leesplezier!
Namens de redactie

www.manegedeboerskotten.nl
info@manegedeboerskotten.nl
Bank rekening nummer:
NL08RABO0139127593
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08.30/12.45 uur
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‘Een dierbare herinnering aan onze LadyAnne’
Beste ruiters, ouders, verzorgers en vrijwilligers,
Zoals jullie de laatste tijd misschien ook wel zelf gemerkt hebben, ging de
gezondheid van onze Lady achteruit. Deze lieve pony, die altijd graag
haar lessen liep met haar ruiters op de rug, werd ouder en kreeg daarbij
ook de nodige klachten. Tijdens deze zomervakantie is Lady overleden.
We denken aan haar terug met een grote lach op ons gezicht, als we
denken aan alle fijne momenten die we met haar hebben mogen beleven:

-

-

-

Het vertrouwen dat ze van vele ruiters heeft
gewonnen, waardoor zij konden groeien tot de
mensen die ze nu zijn;
De vele buitenritten, die ze met menig van ons
heeft gemaakt, oortjes naar voren met een
stevige pas door het Twentse land;
De kuren op muziek, waarbij ze al vele
kostuums heeft gedragen;
Het springparcours met Lady en haar veulen
Lancelot, die een pop op zijn rug had;
…..

En zo heeft iedereen zijn of haar fijne herinneringen aan Lady.
Het was een eer en een genoegen om 20 jaar met Lady te hebben mogen werken op onze manege.
Nooit een dag ziek of kreupel, nooit chagrijnig en altijd met de oortjes vooruit! Voor ons was ze een
top-pony, eentje met een gouden randje.

Lady, bedankt voor al deze momenten!
De instructrices van Manege de Boerskotten

‘Van het bestuur’

Dak manege aan
vervanging toe
Gebouwen hebben met mensen
gemeen dat ze steeds ouder worden
en als ze eenmaal op leeftijd zijn
gekomen hebben beide verzorging
nodig. Manege De Boerskotten waar
de meeste activiteiten van de
Stichting Paardrijden voor
Gehandicapten Oldenzaal
Het dak van de manege is nodig aan vervanging toe
plaatsvinden, dateert van de jaren
tachtig van de vorige eeuw. Dat betekent dat de opstallen al bijna veertig jaar oud zijn. Het is
aan de SPGO om de erfenis die onze voorgangers hebben neergezet aan de Boerskottenlaan zo
goed mogelijk te onderhouden en t.z.t. weer over te dragen aan onze opvolgers, want dat de
manege nog vele jaren in een behoefte zal voorzien is wel duidelijk.
Toen de manege werd gebouwd golden er andere regels dan heden ten dage. Vooral ten aanzien van
de veiligheid zijn in de loop der jaren de teugels behoorlijk aangehaald. Neem bijvoorbeeld het dak
van het gebouw. Indertijd was het heel gebruikelijk voor de dakbedekking asbest te gebruiken,
brandvrij materiaal dat bovendien ook nog eens heel betaalbaar was. Logisch dus dat er bij de bouw
voor werd gekozen. Inmiddels weten we beter. Vraag het maar aan Herman Tijdhof, vice-voorzitter
van de SPGO en onder andere belast met het onderhoud van de manege.
‘Asbest kan, onder bepaalde omstandigheden, schadelijk zijn voor de gezondheid,’legt hij uit. ‘Er is
niets aan de hand zo lang je het rustig laat liggen en niet gaat verwerken. Het dak van de manege
vertoont echter langzamerhand kleine gebreken en vervanging op termijn is bepaald geen luxe. Als je
dat doet kun je bovendien kiezen voor
een dakbedekking die beter isolerend is
en dus zowel in de winter als de zomer
betere werkomstandigheden voor de
instructrices en gebruikers garandeert.
Goede redenen om die klus op de
agenda te zetten voor de komende jaren
of misschien nog wel eerder. We denken
aan zogenaamde sandwichplaten
waarmee we het karwei het beste
kunnen klaren.
Kosten
Herman Tijdhof heeft een globale
berekening gemaakt van de kosten die
gepaard gaan met de vervanging van het
De voorgevel is ook aan een forse onderhoudsbeurt toe
dak. Hij rekent voor : ’Die kosten komen
in de buurt van de 50.000 euro of zelfs
iets meer, want je kunt verwachten dat je tijdens de verbouwing op nog andere onvermijdelijke
werkzaamheden stuit. De toegangsdeur zal denk ik ook vervangen moeten worden en wellicht dienen

ook de elektrische voorzieningen aangepast te worden. Dan heb ik het nog niet eens over de
buitengevel die zeker ook een onderhoudsbeurt verdient.’
Het is duidelijk er zullen middelen gevonden moeten worden om de verbouwing te kunnen
bekostigen. Het bestuur van de SPGO heeft zich daar al in oriënterende zin over gebogen en
geconstateerd dat er een fonds gevormd zal moeten worden en dat daarvoor een beroep wordt gedaan
op externe sponsors die eenmalig een bijdrage willen leveren aan de renovatie van de manege. Ook
zal de provincie Overijssel
aangeschreven worden voor een
bijdrage in de asbestverwijdering. De
provincie verleent daarvoor subsidies en
heeft zich zelfs ten doel gesteld dat in
2014 al het asbest in Overijssel moet
zijn gesaneerd.
Kortom een behoorlijke klus voor de
fondsenwervers in de komende tijd. Die
hebben al verschillende instanties,
stichtingen, verenigingen en
particulieren benaderd voor een
bijdrage. In de loop van de komende
maanden moet blijken of die pogingen
succesvol zijn.
De hooischuur heeft ook een asbest dak dat vernieuwd
moet worden
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Verzorging van het paard’

Zomereczeem
Veel paarden krijgen er in de zomer weer last van en schuren hun manen en staart kapot.
Zomereczeem ontstaat door het speeksel van de Culicoïdes mug, ook wel de knut genoemd. Op de
manege hebben ook enkele paarden last van zomereczeem.
We proberen de paarden te helpen om de beet van de knut te voorkomen door deze paarden een
vliegendeken op te doen in de stal en als we naar buiten gaan ze goed in te sprayen met vliegenspray.
De knut mug is van begin het voorjaar tot het einde van het najaar actief.
In deze periode moet je dus extra alert zijn of je paard hier last van heeft. Maar meestal als je paard
het eenmaal gehad heeft komt het elke zomer terug. Ze zijn er nou eenmaal gevoeliger voor dan
andere paarden.

Eczeemdeken

Vliegenspray

Uitgave

Het is inmiddels alweer 50 uitgaven geleden dat
het eerste nummer van ons nieuwsblad is
verschenen! Wat toen is begonnen als een
nieuwsbrief zonder überhaupt een naam heeft
inmiddels vorm gekregen als een heus clubblad
dat iedere twee maand verschijnt onder de naam
‘Tied veur’n Drafke’!!

Tijdens het
vrijwilligerskamp in 2005 kwamen enkele
vrijwilligers met het idee voor een
nieuwsbrief die periodiek zou moeten
verschijnen. Dit idee was ontstaan omdat
veel vrijwilligers de bestuursleden niet
(goed) kenden en eigenlijk hierdoor ook
niet wisten wie zij zijn en hoe zij zich
inspannen voor onze stichting. De
gedachte voor deze
nieuwsbrief was dan
ook om ouders,
vrijwilligers en andere
betrokkenen een beeld
te kunnen geven van
wie het bestuur is en
wat zij voor onze
stichting betekenen.

Echter bij de eerste nieuwsbrief bleek een
enkel A4-tje lang niet voldoende te zijn,
inmiddels waren er al veel meer ideeën
ontstaan en stukjes aangeleverd. Hierom
zijn wij maar naar een copy-service gegaan
om te informeren wat de kosten zullen zijn
als wij het boekje elke twee maand laten
drukken. Hierbij ontstond eigenlijk ook al
meteen het idee om adverteerders te
gaan zoeken zodat de printkosten
bekostigd kunnen worden. Nadat dit
allemaal rond was, was er eigenlijk ook
al direct een redactie samengesteld,
mailadres aangemaakt en werd het
eerste nieuwsblad tijdens de jaarlijkse
wedstrijddag op 15 oktober 2005
uitgegeven, toen nog
zonder naam..

Dit idee werd ook
direct toegejuicht door
het bestuur en er werd meteen een
afspraak gemaakt om met een
afgevaardigde uit het bestuur (Wim van
Veelen) en enkele vrijwilligers (Arthur
Wiegman, Susanne Bouwmeester en Joeri
Teggeler) te gaan nadenken hoe dit
precies vorm moest krijgen. Tijdens deze
bijeenkomst werd afgesproken om een
A4-tje elke twee maand uit te geven wat
zou functioneren als nieuwsbrief. Hier zou
dan informatie in komen vanuit het
bestuur, eventueel opgevuld met enkele
weetjes of nieuwtjes zoals
wedstrijddagen, vakanties, enz.

Uiteraard hadden wij er
al wel over nagedacht
dat wij een naam voor dit
nieuwsblad moesten
hebben, hierom hadden
wij een prijsvraag bedacht.
Er werden veel leuke namen ingestuurd
waaruit de redactie heeft gekozen voor de
naam die wij nu nog steeds gebruiken:
‘Tied veur’n Drafke’.

Nadat er eenmaal een naam voor dit nieuwsblad was zijn er vele
rubrieken aan bod geweest. Zo zijn er rubrieken geweest als: de pen
gaat naar, in het zonnetje, paardendagboek, de verjaardagskalender en
veel meer.. Ook zijn er in de tussentijd een aantal redactieleden
gewisseld en bestaat de redactie nu uit: Kyra van Dijk, Anne Vastert,
Nienke Alink, Jolijn Slot en Joeri Teggeler. Hiernaast neemt er nog een
afgevaardigde uit het bestuur plaats in de redactie. Door een wisseling
binnen het bestuur wordt deze plek nu ingevuld
door Jos Knaap.
Zoals jullie hopelijk zullen zien spannen wij ons
nog steeds in om iedere twee maand een leuk nieuwsblad voor
jullie uit te brengen. Zo bedenken wij regelmatig nieuwe
onderwerpen, hebben wij een full colour voorpagina en geven
wij het nieuwsblad ook digitaal uit op onze website
www.manegedeboerskotten.nl.
Natuurlijk zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe
onderwerpen en vinden wij het leuk om bijdragen van onze
lezers te ontvangen die aansluiten bij onze stichting! Hier
voor hebben wij een speciaal mailadres waar deze bijdragen
of opmerkingen naar toe gezonden kunnen worden. Heb je
zelf een leuk stukje voor in ons nieuwsblad of wil je
misschien wel zelf deelnemen in de redactie? Mail dit dan
aan redactie@manegedeboerskotten.nl.

‘De Communie’
Het bedrag is bekend!
Eindelijk was het zo ver, de communie was met een schitterend mooi feest
achter de rug en de jongens en meisjes kwamen het bij elkaar gespaarde
geld brengen op de manege. Onder luid gejuich van alle vrijwilligers werd
ruim 340,00 aangeboden aan vice-voorzitter Herman Tijdhof. Jongens en
meisjes van DE LEEMSTE hartelijk bedankt voor de inzet, namens
manege De Boerskotten!!

‘Zomervakantie 2014’
De paarden vertellen over hun vakantie!
Velen van jullie zullen op vakantie zijn geweest deze zomer. De ene dichtbij, de andere wat verder
weg. Ook een aantal van onze paarden zijn op vakantie geweest om bij te komen van alle
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Mandy, Roos en Heika hebben gekampeerd in het weiland
naast de manege. Iedere dag lekker knabbelen aan vers gras of even een dutje doen in het zonnetje.
Lekker genieten van een aantal vrije weken.
Sidney, Durk, Pablo, Sherlock en Joris wilden wat verder weg. Na lang
zoeken hebben ze besloten om naar Turkije te gaan. Om daar te komen,
moesten ze eerst een hele tijd met het vliegtuig. Ze hebben hun
zwemkleding, voldoende zonnebrandcrème en antivliegenspray ingepakt
in
hun koffers. Op Schiphol hadden ze veel bekijks. Je ziet immers niet
dagelijks vijf paarden op vliegvakantie gaan. Nadat ze hun bagage hadden
ingecheckt konden ze plaats nemen in het vliegtuig. Ze vlogen businessklas, want dan hadden ze
tenminste voldoende ruimte voor hun benen. De piloot zorgde ervoor dat ze veilig over kwamen.
Nadat ze geland waren hebben ze een taxi genomen naar hun appartementencomplex. Ze hadden
een grote kamer in een luxe hotel met uitzicht op zee. Pablo en Sherlock gingen
meteen met een lekker drankje op een luie stoel in het zonnetje aan het zwembad
zitten. Joris heeft zijn zwemvleugeltjes om gedaan en heeft een bommetje
gemaakt in het zwembad. Iedereen werd kleddernat! Sidney en Durk wilden
graag wat van de omgeving zien en zijn op pad gegaan. Ze hebben op een
gezellige markt verse wortels en appels gekocht. Voor Roos, Mandy en Heika
hebben ze leuke ansichtkaart gekocht zodat ze konden laten zien hoe mooi het in Turkije was. Ze
hebben ook excursies gemaakt. Ze zijn een dag naar de Hamam geweest. Dat is een luxe Turks
badhuis, waar ze onder andere lekkere stoombaden hebben en waar je je kunt laten masseren. Dat
leek onze jongens wel wat en ze hebben zich daar heerlijk kunnen ontspannen. Dat hadden ze ook
wel verdiend naar een jaartje hard werken. Ze hebben daar een
kamelentocht gemaakt. Normaal gesproken laten ze iedereen op hun
ruggen zitten, maar ik deze vakantie leek het de jongens wel wat om
een rit te maken op de rug van de kamelen. Zo gezegd, zo gedaan. Ze
hebben met een drietal gidsen een rit bij nacht gemaakt en hebben zich
kostelijk vermaakt. Ook zijn ze een aantal dagen naar het strand
geweest en hebben ze daar zandkastelen gebouwd, grachten gegraven
en in de zee gespeeld. Pablo lag op een luchtbed in het water te dobberen. Maar dat duurde niet
lang, want Joris gooide hem er steeds af. Ze hebben een heerlijke tijd gehad, maar zoals bij alles,
komt ook aan deze vakantie een einde. Ze moesten terug naar Nederland om weer op tijd terug te
zijn voor de paardrijlessen.
Wat hebben jullie allemaal meegemaakt tijdens de vakantie? Wij horen het graag van jullie!
Groetjes,
Joris, Mandy, Roos, Heika, Durk, Pablo, Sherlock en Sidney

'Het Interview’
Leonie
In deze uitgave van Tied veurn Drafke staat Leonie in de
schijnwerpers.
Hoe ben je hier begonnen?
“2,5 jaar geleden ben ik hier begonnen op de maandag en in
december loop ik hier al weer 3 jaar.” Samen met Birte
(een andere vrijwilliger) volgde ze paardrijlessen op
manege Het Hulsbeek en Birte vertelde haar enthousiast
over onze manege. Zodoende is ze hier bij ons terecht
gekomen.
Ze is nu op de maandag de eerste helper en vindt dit een
grote eer om te doen aangezien ze hier nog maar zo kort is.
Dat ze deze taak op zich heeft genomen wordt zeer
gewaardeerd.
Wat zijn je leukste herinneringen?
“Het mooiste hier op de manege zijn de wedstrijddagen,
al die lachende gezichten van de ruiters als ze hun prijs
krijgen” vertelt ze. Een andere erg mooie ervaring vond
ze de vrijwilligersprijs. Hierbij mocht ze mee naar de
Bond om de prijs in ontvangst te nemen.
Op de maandag is Frans ook altijd op de manege te
vinden in de kantine en als Leonie’s handen in de winter
koud zijn geworden door het meelopen staat Frans na
afloop al in de kantine te wachten om haar handen te
warmen.
Ze loopt naast Alper mee in de 2e les samen met Kiki.
Dit vindt ze prachtig om te doen. “Je wordt er gewoon
zelf vrolijk van aangezien Alper de hele les door aan het
lachen is.”

‘Even voorstellen’

Donderdag 3e les
Hallo allemaal,
Wij zijn de derde les van de donderdag , we rijden met 5
mensen in deze les.
De ruiters zijn : Lisette, Antoinette, Peter, Gerard en
Martin.
We rijden elke week op een ander paard. Daardoor is er
veel afwisseling.
het liefst gaan we elke week naar buiten. Maar in de winter kan
dat niet, dus gaan we lekker oefenen voor de concoursjes die in
de wintermaanden gehouden worden.
We hebben altijd heel veel lol met de instructrice.
Meestal fietsen we na de les als we ons drinken op hebben samen
naar huis.
Dan kunnen we gezellig nog even napraten over de les.

‘Kür op Muziek’
‘Het verslag

was zelfs te lezen
in het blad ‘Paard in Beeld’
Onderstaande stuk over de Kür op
Muziek is verschenen in het gratis blad
Paard in Beeld. Een mooie reclame voor
onze manege en leuke evenementen!
Op 14 juni 2014 is het evenement “Kür
op muziek” gehouden op Manege de Boerskotten te Oldenzaal, een manege voor mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking. Na weken van voorbereiding was de grote dag dan eindelijk
aangebroken. De kostuums hingen klaar, de muziek was gereed, de proef was goed geoefend, de
paarden zagen er op en top uit, de manen waren ingevlochten en de jury zat er klaar voor. Onze
topruiters hebben zich ook vandaag weer van hun beste kant laten zien. De ene proef was nog
spectaculairder dan de andere. Een aantal groepen ruiters had het thema “Oranje”, maar ook de
thema’s “Zorro” en “Piraten” kwam voorbij. De ruiters rijden of zelfstandig een proef, of met
begeleiding van vrijwilligers of door middel van backriding. De proeven werden afgewisseld door
shownummers van de vrijwilligers,
instructrices en een aantal toppers uit het de
regio. De bijzondere gangen van een IJslander
zijn getoond, dressuurproeven van Maarten
Hilgenberg met zijn fries Apart en Sabine
Vosmer met haar paard Casino. Het publiek
heeft zich kostelijk vermaakt. Al met al een
zeer geslaagde dag, waarin vele facetten van de
paardensport zijn getoond.

‘Nieuwe Instructrices’
Kim Homan
Even voorstellen…
Ik ben Kim Homan, 26 jaar en kom uit Enter. Ik heb als
hobby’s paardrijden, op concours gaan, veel leuke
dingen doen en hardlopen.
Iedereen van jullie kent natuurlijk Cathalie wel, zij is
een vriendin en collega van mij bij manege ’t
Leijerweerd te Enter. Dit is een soortgelijke manege als
de Boerskotten. Ik heb daar een fulltime baan als
instructrice, begeleidster dagbesteding, organiseren van
activiteiten en wat administratie.
Cathalie heeft mij gevraagd in te vallen op haar
maandagavonden wanneer ze met zwangerschapsverlof
is. Dit lijkt me hartstikke leuk!
Ik ben al aardig bekend met jullie manege, want een jaar
of 6 geleden heb ik bij manege de Boerskotten stage
gelopen voor de IPG cursus op de dinsdagavond, dit
was geweldig!
Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik Cathalie kom
vervangen en we gaan er leuke/gezellige en leerzame
paardrijlessen van maken. Als jullie nog iets meer van
mij willen weten, vraag het gerust! Tot ziens op de
maandagavond.
J

Gezocht!

Wij zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger die op de dinsdagavond bij ons de kantinedienst wil
verzorgen.
Als kantinedienst zorg je ervoor dat vrijwilligers, ruiters, ouders en alle andere bezoekers wat te
drinken en snacken kunnen bestellen. Je zet dus de koffie, maakt ranja maar ook een heerlijke tosti
als hier om gevraagd wordt. En natuurlijk reken je af.
Verder zorg je er voor dat de kantine er verzorgd uit ziet en laat je deze aan het eind van de avond
netjes achter. Tot slot hoort het beantwoorden van inkomende telefoongespreken nog tot je taken.
Als kantinedienst ben je iedere dinsdagavond vanaf ongeveer half 6 op de manege en ben je rond
half negen/negen uur klaar. Kantinedienst draaien is naast al het werk dat je natuurlijk verricht ook
gewoon heel erg leuk en gezellig!
Spreekt dit je aan en wil jij ons helpen? Stuur dan een mail aan
vrijwilliger@manegedeboerskotten.nl of vraag naar Jeannette, Deborah of één van de instructrices.

CSI Geesteren 2014
Niet alleen dit magazine viert een jubileum, ook het CSI viert dit jaar het leuke feit dat het voor de
40ste keer wordt verreden op erve Maathuis in Geesteren. Ook was het aantal dagen uitgebreid van
4 naar 6, waarin ook de dressuur combinatie’s hun beste beentje konden voor zetten. Ook nieuw
was de speciale Lady Night (woensdag avond) waarin 3 dressuur combinaties verschillende küren
op muziek lieten zien.
Onze fotograaf was aanwezig op verschillende dagen/avonden waarin hij veel foto’s gemaakt
heeft, een ruime selectie kun je zien op deze en volgende pagina’s.

‘Tied veur’n Drafke’ wordt mogelijk gemaakt door:

Fouragehandel Kienhuis
Voor al uw ruwvoeders
Voor zowel particulier als
rootverbruiker

