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Onze fotograaf is dit jaar weer op de
Military in Boekelo geweest en heeft
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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
Redactie:
Jos Knaap
Kyra v. Dijk,
Anne Vastert,
Nienke Alink,
Jolijn Slot,
Joeri Teggeler,
Ingrid Davina.

Alweer een nieuwe versie van ons clubblad ‘Tied veur ’n Drafke’! Deze
uitgave is iets later verschenen dan dat jullie van ons gewend zijn. Dit
komt omdat we graag een stuk over de verbouwing wilde invoegen.
Zoals jullie allemaal weten, hebben we een prachtig nieuw dak op de
manege gekregen. Wij praten jullie bij over de hele verbouwing.
Een ander belangrijk onderdeel is dat de feestdagen er weer aan zitten
te komen. De dagen worden weer korter, het wordt koud en donker.
Een voordeel aan deze periode is natuurlijk Sinterklaas en Kerst! Lekker
eten, gezellig met elkaar bij de kachel en soms zelfs cadeautjes.
Voor de paarden betekend dit VAKANTIE! (Voor jullie natuurlijk ook).
De vakantie zal zijn 22 december 2014 tot en met 3 januari 2015.
Verder is deze editie gevuld met vele andere leuke stukken, foto’s en
verhalen! Zo lees je over de vakantieplannen van de paarden, zie je
mooie foto’s van de Military te Boekelo en…. Is er een aankondiging van
een Vrijwilligersfeest!

Fotografie:
Arthur Wiegman

Genoeg gepraat, lees gauw verder in dit goed gevulde blad.

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
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7574 VB Oldenzaal
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‘Van het bestuur’
Een jaar met ups en downs

.

Het jaar dat nu bijna achter ons ligt mag best opmerkelijk genoemd worden: 2014 werd, wat
de Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal betreft, gekenmerkt door ups en downs.
Alles overziend mogen we echter vaststellen dat de positieve aspecten overheersen.
Vandaar ook dat we nu met vertrouwen naar de toekomst kijken. Als bestuur hebben we in
2014 best lastige beslissingen moeten nemen, waarvan de consequenties pas in de komende
jaren duidelijk worden.
Het afgelopen jaar begon plezierig omdat we nog een beetje konden nagenieten van de
toekenning van de Vrijwilligersprijs 2013 van de gemeente Oldenzaal. Dat leverde naast een
wisselbokaal ook een niet onaanzienlijke geldprijs op. Uiteraard werd dat bedrag in
hoofdzaak besteed aan al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze stichting.
Ze kregen allemaal een mooi vest met opdruk. Ook ging er geld naar onze ‘buurman’ het
dierenasiel. Het is een voorwaarde bij het verkrijgen van de prijs dat een deel naar een
andere organisatie gaat. Daar hebben we ons dus aan gehouden.
Met veel genoegen kijken we ook terug op de open dag die op 15 maart werd gehouden en
die vele honderden bezoekers trok. Veel meer dan we verwacht hadden. De voorbereiding
en de uitvoering waren perfect en dat heeft er zeker aan bijgedragen dat de trend van een
teruglopend aantal ruiters kon worden omgebogen dit jaar. Er gaan al stemmen op om ook
in 2015 weer zo’n open dag te houden. Afwachten maar of dat lukt.
In de vorige ‘Tied veur ’n Drafke’ meldden we reeds dat er problemen waren binnen de
overkoepelende (landelijke) Federatie Paardrijden Gehandicapten waarbij wij ook zijn
aangesloten. De weigering van de aangesloten stichtingen om de fusie met de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportbond goed te keuren, heeft inmiddels geleid tot het aftreden
van het FPG-bestuur. Er zijn initiatieven om een nieuwe organisatie in het leven te roepen.
Eind dit jaar moet duidelijk worden of men daarin slaagt.
Ingrijpend was de beslissing van het bestuur om – zo mogelijk - nog dit jaar over te gaan tot
vervanging van het dak van de manege. Een kostbare aangelegenheid die echter
onvermijdelijk is omdat het huidige asbest dak gebreken begint te vertonen. Op advies van
onze bouwcoördinator Herman Tijdhof is gekozen voor sandwichpanelen die voor een goede
isolatie zorgen en die ruimte laten voor een goede lichtinval. De werkomstandigheden voor
de instructrices en de vrijwilligers zullen er aanzienlijk door worden verbeterd.
Vijftigste editie
Oh ja, vermeldenswaard is ook dat In augustus 2014 de vijftigste editie van ons contactblad
Tied veur ’n Drafke verscheen. Het blad wordt zes keer per jaar met veel enthousiasme
samengesteld door een redactie, bestaande uit vrijwilligers, instructrices en een bestuurslid.
De uitgave geschiedt kosten neutraal dank zij de adverteerders op wie we overigens blijven
rekenen in de toekomst.
Over geld gesproken: ook in 2014 mochten we rekenen op de bijdragen van verschillende
sponsors. Dat waren bedrijven, particulieren, serviceclubs en scholieren. Geld dat hard nodig

is om bijvoorbeeld de kosten van het nieuwe dak en het onderhoud van onze paarden en
pony’s te betalen.
Erg verguld waren we daarom met de bijdrage van de ‘communicanten’ van de school De
Leemstee die onze stichting maar liefst € 340,- kwamen aanbieden.
WBO Wonen tekende andermaal voor de sponsoring van een van onze pony’s voor een
periode van twee jaar, het Boeskoolfonds deed daar niet voor onder en hetzelfde geldt voor
de Rabobank en de organisatoren van het Hulsbeek Open golftoernooi. Dankbaar zijn we
ook voor de gift van een particulier die absoluut anoniem wil blijven.
Heel recent kwamen twee medewerkers van Specsavers Oldenzaal op bezoek in de manege.
De brillen- en gehoorapparatenwinkel stelde een fraaie bedrag in het vooruitzicht, zijnde de
opbrengst van een actie die in 2014 werd gehouden. Hulde aan alle sponsors.
Natuurlijk waren er ook minder positieve dingen in 2014. We moesten in de zomer van het
jaar afscheid nemen van Lady Anne en van Heika, pony’s die beide meer dan 20 jaar trouwe
dienst hebben gedaan in onze manege. Het afscheid van Lady Anne was aan te zien komen,
dat van Heika kwam onverwacht. Inmiddels heeft opvolger zijn opwachting gemaakt. Miss
White Spot, kortweg Spot is al behoorlijk ‘ingeburgerd’ in de manege en heeft haar plek
gevonden te midden van de andere paarden en pony’s.
Het bestuur van de SPGO kijkt met vertrouwen uit naar het komend jaar. Mee- en
tegenvallers zullen elkaar zoals gebruikelijk afwisselen. Maar net als alle anderen gaan we er
weer voor. Wij wensen iedereen een heel fijn en vooral gezond 2015.

Retail Directeur Michael
Crietee en ambassadeur
goede doelen Gaby Bruins
van Specsavers Oldenzaal
kwamen een kijkje nemen in
de manege. Specsavers stelt
een aanzienlijk
sponsorbedrag in het
vooruitzicht dat in februari
volgend jaar wordt
aangeboden.

Renovatie 2014 afgerond

Het dak ging eraf en weer erop
Zoals iedereen gemerkt zal hebben heeft de maand november in het teken gestaan van
onze dakrenovatie. Uiteraard wisten we al een tijdje dat het dak vervangen moest
worden. De bestuursleden waren er immers al een hele tijd mee bezig. Alleen dat dit
allemaal zo snel en onverwachts zou gaan, dat had niemand voorzien!
Wij begrijpen dat jullie hierover veel
vragen hadden, omdat het ook van
invloed was op de lessen, wedstrijddag,
stage-uren. Bovendien was onduidelijk of
je nu wel of niet moest komen helpen en
wanneer de lessen weer zouden beginnen
enz. enz..
Omdat wij dit maar al te goed begrijpen
hebben wij ons behoorlijk ingespannen
om alle ontwikkelingen zo vroeg als maar
enigszins mogelijk was maar zeker wel
correct naar jullie te communiceren. Dit
was vaak behoorlijk lastig en soms ook
onduidelijk omdat ook wij zelf pas enkele
dagen van te voren wisten wat er zou gaan
gebeuren. Om deze reden hebben wij
jullie direct gevraagd onze website en
Facebook-pagina in de gaten te houden
wat de meesten van jullie ook gedaan
hebben. Op deze manier konden wij
iedereen het snelst bereiken en
informeren over de meest recente
ontwikkelingen. Zo konden ook de ruiters
en begeleiders zo vroeg mogelijk
geïnformeerd worden over het al dan niet
doorgaan van hun les.
Naast het communiceren waren er voor
ons nog veel andere zaken waar wij mee
aan de slag moesten. Zo moest er voor de
dagbesteding een andere locatie geregeld
worden, moesten de paarden tijdelijk een
logeeradres hebben en moest de gehele
manege ontruimd worden.
De gehele organisatie hiervan kwam neer
op de schouders van Melita! Zij is degene

die regelmatig foto’s heeft gemaakt,
vervoer voor de paarden heeft geregeld,
en alle voorbereidingen heeft getroffen.
Dit alles met in het achterhoofd: ‘Als de
lessen maar zo snel mogelijk weer kunnen
beginnen!’.
Naast de overlast die het met zich
meebracht heeft de vervanging van het
dak ook veel voordelen! Want met de
komst van dit nieuwe dak zijn de asbest
dakplaten verdwenen en daar zal toch
menigeen blij mee zijn. Ook laat het
nieuwe dak veel meer licht door en zorgen
de ‘sandwich panelen’ waar dit dak uit
bestaat voor een goede isolatie. Dit zorgt
er voor dat het in de zomer enkele graden
koeler zal zijn in de manege en in de
winter enkele graden warmer dan
voorheen! En tot slot is ook onze
kapschuur (waar de strobalen liggen)
verhoogd.
Hierbij willen wij jullie dan ook bedanken
dat jullie zoveel begrip voor deze situatie
hebben getoond en zijn wij blij dat wij
jullie nu les kunnen geven onder ons
nieuwe dak. Ook willen wij Melita,
Wencke en onze vrijwilligers bedanken
voor hun inzet en flexibiliteit tijdens deze
renovatie!
Tot slot kunnen wij nog vermelden dat de
wedstrijddag die gepland stond voor
november onder het nieuwe dak plaats zal
vinden, hier wordt binnenkort een nieuwe
datum voor gepland!

Vrijwilligersfeest
‘Binnenkort kunnen wij het nieuwe dak er weer af feesten!’
Door alle drukte van de afgelopen tijd zou het ons bijna ontgaan dat het weer de hoogste
tijd is voor een vrijwilligersfeest. Na een jaar waarin jullie als rijwilliger zoveel inzet
hebben getoond bij o.a. de open dag, kür op muziek en renovatie hebben jullie dit meer
dan verdient!
Wat wij precies gaan doen gaan we jullie
nu nog niet vertellen, wel kunnen wij vast
vertellen dat je 28 maart 2015 vanaf 17.00
uur in je agenda vrij moet houden! Op
deze datum zal namelijk het eerst
volgende vrijwilligersfeest zijn.
Omdat het ons ter oren is gekomen dat
meerdere vrijwilligers niet goed weten of
en wanneer er een feest/kamp
georganiseerd wordt willen wij jullie hier
graag duidelijkheid in geven. Voorheen
was het zo dat er om het jaar een kamp
georganiseerd werd voor de vrijwilligers
die minimaal een volledig jaar actief
waren en het jaar dat er geen kamp was

werd er een feest georganiseerd. Echter
blijkt de afgelopen jaren dat het
percentage vrijwilligers dat minimaal een
jaar actief is en waarvan de verwachting is
dat zij dit naar een jaar nog zijn dusdanig
teruggedrongen dat het hierom niet loont
om nog een kamp te organiseren.
Hierom hebben wij besloten ieder jaar
kort
na
de
zomervakantie
een
vrijwilligersfeest te organiseren waarvoor
iedere vrijwilligers is uitgenodigd! Omdat
wij dit jaar nog geen feest voor jullie
hebben georganiseerd zal het eerst
volgende feest zo snel mogelijk (op de hier
boven genoemde datum) plaats vinden!

Houd voor alle informatie omtrent het vrijwilligersfeest en voor opgave het komende
nummer van ‘Tied veur’n Drafke’ en het mededelingenbord in de gaten!

Wij hopen jullie allemaal te zien op: 28 maart 2015!!

‘Verzorging van het paard’
Sokken
De sokken van een paard:
Nee we bedoelen hier niet dat een paard echt sokken aan heeft.
We bedoelen de haren van het been die over de hoef heen lopen, dat noemen we sokken .
Wie vindt het nou niet mooi, een Tinker met mooie grote benen en hele lange sokken?
Helaas halen veel mensen de sokken van hun paard weg. Vooral in de herfst en de winter.
Het word t dan buiten natter en als de paarden buiten in de wei lopen worden hun sokken
nat, als ze daarna weer op stal komen blijven de sokken nat en dan kunnen paarden mok
krijgen.
Mok is een veelvoorkomende en vaak hardnekkige aandoening bij paarden. Mokplekjes zijn
het symptoom van een huidontsteking in de kootholte; de huid wordt rood, er komt vocht
uit en er ontstaan korstjes.
Gelukkig krijgt niet elk paard zomaar mok, en laten sommige mensen de sokken van hun
paarden wel zo als ze zijn. Zodat wij nog even kunnen genieten van die mooie benen met
sokken.

paard met flinke sokken

Mok bij een paard

‘Even voorstellen’
Zaterdag 3e les!!
Ik zeg altijd de gezelligste dag van de manege is de
zaterdag! Ik ben natuurlijk behoorlijk
bevooroordeeld.. Al jaren ben ik vrijwilliger en
instructrice op zaterdag. En eigenlijk kan ik dat ook
helemaal niet zeggen wan ik vind alle dagen altijd
heel erg leuk… Ik stel ‘mijn’ ruiters van de 3 e les
voor:
De derde les is nooit hetzelfde! Dit komt ook vooral omdat een aantal ruiters om de week
rijden. Wel is de derde les altijd erg gezellig. We beginnen met de ruiter op het grootste
paard, Karima. Altijd zingend en met grootse plannen in allerlei talentenshows. Vervolgens
hebben we Maarten om de week met Fleur samen. Maarten zit op Durk en praat altijd over
zijn werk, de dagbesteding. Fleur mag altijd op Mandy en doet het liefst alles zelf en zo af en
toe is er tijd voor een dikke vette knuffel! Verder
hebben we Henk die sinds kort op Roos gaat. Henk rijdt
al jaaaaren bij ons en heeft altijd wat te vertellen. Op
Pablo zit Hans, Hans komt voor de rust en geniet altijd
lekker in stilte van zijn ritjes.
Met zijn allen hebben we altijd de grootste lol en
houden we van afwisseling. Niet altijd binnen rijden
maar óók niet altijd naar buiten. Lekker van alles wat en
oefenen met figuren sturen en draven.

‘Even voorstellen…’
Redactieversie
De redactie van de Tied veur’n Drafke heeft een aantal nieuwe redactieleden gekregen!
Deze willen we graag even aan jullie voorstellen!
Ingrid Davina
Hallo allemaal, ik ben Ingrid en ben 16 jaar oud. Ik help nu al zo’n 5 jaar met veel plezier bij
de manege, eerder altijd op zaterdag en tegenwoordig op donderdag. Ik ben via mijn nicht
op bij de Boerskotten gekomen. Vanaf het begin was het al reuze gezellig! Sinds kort ben ik
dus ook lid van de redactie van de Tied veur’n Drafke. Ik vind het erg leuk om stukjes te
schrijven en hoop dat ik nog een tijd leuke stukjes voor iedereen te kunnen schrijven die
jullie dan met veel plezier kunnen gaan lezen, er zal van alles voorbij komen!
Ik kom je vast wel is tegen op de manege!
Nienke Alink
Nienke is het ook een nieuw redactielid! Ik ben Nienke Alink, en ben 18 jaar oud. Ik ben
sinds 2006 vrijwilliger op de manege. Als klein meisje, dat nog maar net over de bakrand
heen kon kijken, ben ik op dinsdag begonnen en later in verband met sport over gestapt
naar de donderdag. Na een paar jaar kwam ik door mijn maatschappelijke stage van de
middelbare school ook op de zaterdag terecht gekomen, hier ben ik een aantal jaar blijven
plakken. Nog steeds ben ik met veel plezier wekelijks op de donderdag op de manege te
vinden. Sinds kort ben ik ook lid van de redactie, en help ik mee stukjes te schrijven voor in
de Tied veur’n Drafke. Beide hoop ik nog jaren met veel plezier te kunnen blijven doen.
Anne Vastert
En dan hebben we ook nog Anne! Hoi, ik ben Anne! Ik ben 17 jaar en help al vier jaar op de
manege. Eerst hielp ik altijd op de zaterdagmorgen bij de Boerskotten maar wegens werk
had ik daar geen tijd meer voor en ben ik over gestapt naar de donderdagavond. Sinds een
paar maanden schrijf ik ook stukjes voor de Tied veur’n Drafke. Ik vind het erg leuk om
hiervoor stukjes te schrijven en jullie dingen te leren over van alles.
Nu weten jullie wat meer over ons, en we hopen dat we jullie nog lang kunnen vermaken
met onze leuke stukjes in de Tied veur’n Drafke!

‘Vakantie van de paarden’
Groetjes van ons…
Allemaal staan ze rustig in hun stal, lekker te knabbelen aan het hooi.
Tot Joris ineens begint te hinniken, ‘Het is alweer halverwege november
dat betekent dat Sinterklaas en Kerst eraan komen!’ De paarden vinden
het altijd een leuke tijd, gezellige pepernoten sturen in de bak samen
met de ruiters. Hopen op leuke cadeautjes, en natuurlijk een kerstdiner.
Ook gaan ze een paar weekjes met vakantie, van 22 december 2014 tot
en met 3 januari 2015 zullen de paarden genieten van hun rust.
Misschien kunnen we nog wel een paar daagjes op wintersport zegt Roos tegen Pablo. ‘We
hebben eerst nog Sinterklaas’ komt Durk tussen beide. Dat vinden de paarden altijd leuk,
allemaal vrolijke pietjes en blije kinderen. Allemaal figuren in de bak die met Sinterklaas te
maken hebben, pepernoten, pietenmutsen en het dak waar Sinterklaas over heen loopt zijn
met paard. ‘Ik vind het wel altijd wat eng hoor, die pieten die op het dak lopen’, zegt
Sherlock, ‘maar ik hoop wel dat ik leuke cadeautjes krijg!’
Daarna, als de Sint en zijn pieten weer naar huis zijn, duurt het niet
lang meer voor het Kerstmis is. Mandy vindt dat altijd het leukst. Met
z’n allen bij elkaar genieten van een kerstmaal en de gezelligheid. En
voor Kerstmis begint ook de vakantie van de paarden, dubbele
ontspanning dus. Roos en Pablo gaan er misschien dit jaar nog wel
even tussenuit, het leek ze leuk om op wintersport te gaan (zie je het
al voor je, paarden op de ski’s?) In de vakantie kunnen de paarden ook
mooi allemaal uitrusten van het afgelopen jaar met alle lessen. Binnen
en buiten rijden, met alle ruiters. Gezellige rondjes draven en soms
hadden ze geluk en ging de les met de koets. En voor je het weet is het
alweer 3 januari en komen alle ruiters weer terug om in het nieuwe
jaar weer volop aan de slag te gaan met het rijden!!
Wij hebben zin in de komende (feest) tijd met leuke dingen! We zien
jullie allemaal wel weer voorbij komen op de manege!
Groetjes van ons allemaal!

Vakantie!
Binnenkort hebben de paarden weer hun welverdiende vakantie. Deze vakantie
zal zijn van;
Maandag 22 december 2014 tot en met zaterdag 3 januari 2015
We wensen jullie allemaal alvast een fijne vakantie!
Groetjes van de paarden, instructrices en vrijwilligers.

Gezocht: kantinedienst
‘Misschien iets voor jou?’
Zoals jullie weten zijn vrijwilligers binnen
onze organisatie onmisbaar, waarschijnlijk
ben jij zelf één van deze onmisbare mensen
binnen onze stichting! Bijna al het werk
wordt dan ook door vrijwilligers uitgevoerd
om het onze ruiters en bezoekers zo
aangenaam mogelijk te maken.

Eén van deze onmisbare taken wordt
dagelijks uitgevoerd door de
kantinedienst. De kantinedienst is het
visitekaartje van onze stichting omdat hij
of zij in de meeste gevallen het eerste
aanspreekpunt is voor onze bezoekers. De
kantinedienst voert dagelijks vele
werkzaamheden en taken uit, vooral uit
eigen enthousiasme en zelfstandigheid. Zo
zorgt de kantinedienst dat er voor onze
vrijwilligers, ruiters en andere bezoekers
de mogelijkheid is om wat te drinken of
eten en wordt er gezorgd dat het verblijf
netjes blijft om dit zo aangenaam mogelijk
te maken. Hiernaast wordt de telefoon

beantwoord en aan het eind van de dienst
de kas opgemaakt.
Echter naast het harde werken geeft de
taak als kantinedienst ook zeer veel
voldoening. Uit ervaring kunnen we
zeggen dat de kantinedienst door
iedereen gewaardeerd wordt wat een
bijzonder prettige sfeer met zich mee
brengt. Tevens is er vanuit de kantine
goed zicht op de paardrijlessen waardoor
ouders en begeleiders mee kunnen kijken
en je zelf ook het plezier van onze ruiters
kunt beleven!

Aanmelden?!
Wil jij je na het lezen van dit artikel aanmelden als kantinedienst? Dan hebben wij goed nieuws!
Wij zijn namelijk dringend op zoek naar een kantinedienst voor verschillende avonden. Deze
onbetaalbare taak vergt niet meer dan vier uur van je tijd en je zult er veel plezier en waardering
voor terug krijgen. Wil je meer informatie of direct aanmelden, informeer dan bij één van onze
kantinediensten of bij Jeannette.

Zoals aan het begin al staat aangegeven hebben wij
vele vrijwilligers welke vele taken binnen onze
stichting uitvoeren. Niet alleen de kantinedienst
maar al deze vrijwilligers zijn onmisbaar en zijn wij
allemaal even dankbaar voor hun enorme inzet. Dit
doen zij allen volledig uit eigen beweging om het
paardrijden voor onze ruiters mogelijk te maken.

Military Boekelo 2014
Traditioneel wordt er zodra de herfst intreedt de Military (“Eventing” / Triathlon voor paarden) in
Boekelo verreden. Voor diegene die ooit daar zijn geweest kennen wel het strodorp waarbij je
diverse artikelen kunt kopen; hoeden, caps, hoofdstellen, trensen (bitten), dekens, shabrakken
e.d. Mocht je nou veel geld te besteden hebben dan kon je meebieden tijdens de KES - KWPN
Eventing-horse Sale en wellicht eigenaar worden van een (eventing) paard. Er werden paarden ter
veiling aangeboden in de leeftijd van 4/5 jaar.
“Eventing” is een discipline in de paardensport waarbij de verschillende aspecten van de training
aan bod komen. Het werd voorheen 'military' genoemd. De combinaties moeten een
dressuurproef, een terreinproef (Cross Country) en een springconcours rijden (bron Wikipedia).
Onze fotograaf was aanwezig en maakte vele foto’s waarbij een selectie op deze en volgende
pagina’s te bekijken zijn.

Vrijwilligersprijs
Jullie zijn als vrijwilliger van onze stichting ook uitgenodigd!
Op maandagavond 8 december is het weer zo ver,
dan vindt vanaf 19.30 uur de overhandiging van de
‘Gouden boeskool’ plaats in Stadstheater de Bond!
Omdat jullie afgelopen jaar de vrijwilligersprijs
hebben gewonnen mogen jullie dit jaar de
wisselbokaal overhandigen aan de nieuwe winnaar.
Ga jij ook mee? Geef dit dan even aan op het
formulier dat je vind aan het mededelingenbord in de
manege, zo weten wij op hoe veel vrijwilligers wij
ongeveer kunnen rekenen.

Het programma zal deze avond als volgt zijn:
 19.25 Verzamelen op het plein voor de Bond
 19.30 Gezamenlijk aanmelden in de bond.
 20.00 Uitreiking vrijwilligersprijs 2014 en
overhandiging ‘Gouden boeskool’.
 21.00 uiterlijk einde met gelegenheid om nog
gezamenlijk wat te drinken.

De wisselbokaal ‘Gouden boeskool’
en het vest dat jullie vanuit de
vrijwilligersprijs gekregen hebben

Wist je dat?


















Paarden edele dieren zijn?
De Shire het grootste paardenras is?
De Falabella het kleinste ras is?
Arabieren hele goede renpaarden zijn?
Fjorden een aalstreep op hun rug tot aan hun staart hebben?
Een schimmel niet wit geboren wordt?
Je aan de tanden kunt zien hoe oud het paard is?
Shetlanders ondanks hun korte benen heel snel zijn?
Een paard 20 tot 40 liter water drinkt op een dag?
Een paard veel verzorging nodig heeft?
De Palomino een goudkleurige vacht heeft?
Een pony kleiner is dan een paard?
Een paard 20 tot 30 jaar kan worden?
Een paard in de nacht beter kan zien dan in de dag?
Een paard van bananen en peren houden?
Een paard ook een paspoort heeft?
De paarden speciale springschoenen hebben?

Springschoenen

Paarden paspoort

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

Fouragehandel Kienhuis
Voor al uw ruwvoeders
Voor zowel particulier als
rootverbruiker

