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1. Van de redactie 

 

  

 

Beste allemaal, 

 

 

Hiep Hiep Hoeraaaa! De Samenspraak bestaat alweer 5 jaar en dit is de 20e editie! 

 

Alvast bedankt voor al jullie gulle felicitaties, hahahaha. 

 

Naast het Samenspraak Interview hebben wij inmiddels ook de rubriekjes “Wie Ben Ik” en  

“Effe Snel” kunnen toevoegen. Leuk, omdat je zo iets meer van onze leden te weten komt. 

Misschien heb je zelf nog een leuk idee? Laat het even weten! 

 

In deze nieuwsbrief weer een stukje van Edmée die haar avonturen met ons deelt. 

Nieuw deze editie is wat informatie vanuit het bestuur. 

 

Tot de volgende keer, dan is het hopelijk eindelijk zomer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je iets kwijt, mail dan naar; 

vpgredactie@vpgdesamenhang.nl   

mailto:vpgredactie@vpgdesamenhang.nl
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2. De voorzitter aan het woord   

 

Beste leden van De Samenhang, 

 

Hier weer het openingsstukje van jullie voorzitter. Wij zijn het jaar weer goed begonnen met 

een gezellig uitje van een grote groep begeleiders naar Happy Days om wat te bowlen, karten 

en lekker te eten. De vereniging heeft een bijdrage kunnen leveren aan de drankjes van onze 

vrijwilligers. Nogmaals dank aan de feestcommissie! 

 

In maart was het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering. De opkomst was helaas klein. 

Vooral de ruiters of vertegenwoordigers waren sterk in de minderheid en dat is jammer! De 

vereniging is er voor jullie! 

Het was verder een goede vergadering alleen ontstond er aan het einde een pittige discussie 

omtrent de communicatie van het bestuur en de acties die het bestuur onderneemt. Dit 

hebben wij ons erg aangetrokken en verderop in deze nieuwsbrief komen wij daarop terug. 

 

Inmiddels heeft iedereen de paaseieren weer achter de kiezen en dartelden de paashaasjes ook 

bij ons weer lieflijk door de bak. Wederom dank aan Fiona en Ids!! 

 

Het tweede uur heeft een nieuwe ruiter, David, en wij hopen dat hij bij ons blijft. 

 

Verder hopen wij dat wij met rommelmarkten weer een leuk centje op kunnen halen om 

daarvan leuke dingen te kunnen doen voor onze ruiters en vrijwilligers. Wil je helpen, schroom 

dan niet je bij mij op te geven!! 

 

Wij kijken met z’n allen erg uit naar het ruiterkamp bij De Eekwal in Emmen. Ik heb mijn koffer 

al gepakt dus ik ga dit stuk niet langer maken want ik moet op VAKANTIE NAAR DE EEKWAL. 

Tot na de vakanties maar weer (wat een heerlijk vooruitzicht). 

 

Jullie voorzitter, 

Arno 
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3. Wie            ben ik 
 

Hoi beste lezer, 

 

Deze keer mag ik mij even voorstellen.  

Ik ben voor de meesten van jullie Carin de Koo.  

Een jaar geleden ben ik getrouwd en zou mij nu dus moeten voorstellen als Carin Fikke.  

 

 

 

 

 

Sinds ik 18 jaar ben help ik bij De Samenhang. Ondertussen ben ik reeds 25 jaar in dienst, en 

werd op de grote dag, op de woensdagavond, verrast met bloemen en taart. En nog steeds 

kom ik de woensdagavond met veel plezier. Ik loop al zolang ik mij kan herinneren in het 

vierde lesuur. Wat over het algemeen een echt mannen uur is, met een enkele dame er bij. 

Ik woon samen met mijn man, mijn drie zoons, twee lieve cavia's en een aantal vissen in 

Hoorn.  Mijn oudste zoon is net als ik besmet met het paardenvirus. Als hij wat ouder is wil 

hij ook begeleider bij De Samenhang worden.  

 

Naast De Samenhang vind ik heel veel leuk en heb ik altijd tijd te kort. Met een aantal 

meiden van De Samenhang doen wij regelmatig leuke uitjes en zitten na het  

laatste uur nog lekker na.  

Verder werk ik 20 uur in Amsterdam als verpleegkundige, rij zelf paard, ga af en  

toe naar de sportschool en help bij mijn kinderen op school. Lekker tuinieren,  

fotoboeken maken, winkelen, babbelen met vriendinnen vind ik ook heel fijn.  

En soms is er nog ergens een klein beetje tijd om mijn huis wat op te ruimen.  

 

Wij gaan ook heel graag naar ons familie huisje in het Franstalige deel van de Zwitserse 

bergen. Waar je zo lekker kunt luisteren naar het geluid van de koeienbellen en heerlijk  

veel te veel, veel te lekker Zwitsers brood kunt eten… 

 

Groetjes, Carin                 
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Het grote Samenspraak Interview 
 
Cindy;   Wat is je naam?  
Yvonne; Mijn naam is Yvonne Goedhart, amazone van het derde  
  uur!  
Cindy;  Waar woon je? 
Yvonne; Ik woon in Hoogkarspel samen met mijn man. 
Cindy;  Wanneer ben je jarig en hoe oud word je dan? 
Yvonne; Ik ben jarig op 11 september en dan word ik 43 jaar. 
Cindy;  Waar werk je? 
Yvonne; Ik werk in de horeca op de Stoomtram en in een zorgbakkerij. Ik werk ook bij 

een theater, Theatergroep Eenhoorn 
Cindy; Wat zijn je hobby’s? 
Yvonne; Ik heb allerlei hobby’s zoals line dance, paardrijden, badminton en creatieve 

dingen zoals haken en 3D knippen. 
Cindy;  Wat is je lievelingskleur?  
Yvonne; Mijn lievelingskleur is roze. 
Cindy;  Heb je broers en/of zussen? 
Yvonne; Ik heb een zus Natasja en 2 broers, Steven en Danny. 
Cindy;  Wat is je favoriete eten? 
Yvonne; Ik eet graag zuurkool met worst. 
Cindy;  Heb je huisdieren? 
Yvonne; Ja, een hond, een poes en vissen.  
Cindy;  Wat is je favoriete vakantieland? 
Yvonne; Nederland is mijn favoriete vakantieland.  
Cindy;  Welke muziek vind je leuk? 
Yvonne Ik houd van Nederlandse muziek, BZN en van Clouseau, Beatles en ABBA. 
Cindy;  Wie is je lievelingspaard? 
Yvonne; Mijn lievelingspaard is Zanant. 
Cindy;  Hoe lang rijd je al? 
Yvonne; Ik rijd paard vanaf oktober en ik vind het erg leuk! 
 
 
  
   Wij wensen Yvonne nog veel plezier bij onze vereniging! 
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4. Van het bestuur 

 

Er is tijdens de laatste ALV een discussie ontstaan omtrent de communicatie van het bestuur 

naar de leden. Het bestuur heeft hierop besloten om via de nieuwsbrief de leden op de 

hoogte te houden van belangrijke activiteiten. Wel willen wij aangeven dat er ook een 

“haalplicht” bestaat, een plicht om actief informatie te VRAGEN en niet alleen te wachten 

op wat het bestuur aan informatie geeft. 

Iedere week zijn er bestuursleden aanwezig dus is er een probleem of heb je een idee, 

spreek ons aan zodat wij dit, indien nodig, tijdens een vergadering kunnen behandelen. 

 

• Het bestuur hoopt dat de leden met activiteiten, bijvoorbeeld rommelmarkten, willen 

meehelpen. Zonder vrijwilligers kunnen niet alle activiteiten doorgaan. 

 

• In plaats van elk jaar een onderlinge wedstrijd te houden hebben Ramona en Carla  

door SPG Emmen het idee gekregen om te gaan “diploma rijden”. Dit zijn kleine 

vaardigheidsproefjes waarvoor de ruiters punten krijgen en dit kan gewoon op de woensdag 

tijdens de les gedaan worden, eventueel in 2 groepjes. Dit “diploma rijden” is voor iedereen 

toegankelijk dus ook voor ruiters die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt zijn.  

Wij gaan met dit idee aan de slag. 

 

• Dit jaar heeft het bestuur voor het ruiterkamp wederom manege De Eekwal in 

Emmen gekozen en niet de Prinses Margriet Manege in Westerbork. De keuze wordt de 

volgende keer aan de deelnemers van het ruiterkamp overgelaten. 

 

• Bij het organiseren van een activiteit zoals het ruiterkamp of een wedstrijd hanteren 

wij een uiterste inschrijfdatum. Zo kunnen wij op tijd alle zaken regelen. Kun je door 

omstandigheden niet voor de inschrijfdatum reageren? Meld dit bij één van de 

bestuursleden om te proberen tot een oplossing te komen. 
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Op 11 maart 1967 werd Christel geboren en dat betekent dat zij dit jaar             kaarsjes kon 

uitblazen!  

 

Dat laten wij niet zomaar voorbij gaan natuurlijk en daarom hebben wij iedereen op een 

lekker gebakje getrakteerd.  

Christel zelf heeft zitten smullen van haar appelmoes. 

 

 

 

 

Christel, wij wensen jou nog vele jaren en nog veel plezier bij De Samenhang! 
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EFFE SNEL 
Hallo allemaal en welkom bij “Effe SNEL”!! 

 

Een nieuw jaar, waarin ik jullie elke nieuwsbrief zal verblijden met een leuk stuk. 

 

Het jaar begon een beetje rommelig. O jee, Kathy is kreupel! Waar moet ik nu op rijden??!! 

Dan voor 2x maar op Urian en eigenlijk is dat ook wel leuk. Weer eens iets anders!  

Sinds het ruiterkamp 2015 ben ik bijna elke week vroeg op stal om Kathy te poetsen en te zadelen. 

Vooral dat poetsen vindt Kathy heerlijk en ze staat dan ook regelmatig met haar oogjes dicht en de 

oortjes naar voren!! Maar o jee, als we zelf gaan zadelen vindt ze er niets meer aan! Hier is ze niet 

van gediend en als je niet oppast heb je een beet van haar! Maar als alles klaar is, staat ze 

tevreden op stal, te wachten tot de les begint. 

Helaas is Kathy al snel weer kreupel en ga ik op Temper Machiel. Een leuk paard, zit voor mij 

prima en is zeer lief in de omgang. Elke week eerst lekker poetsen en kroelen, daarna hard 

aan het werk.  

 

Op zaterdag 11 maart ga ik samen met Doeke naar Indoor Brabant. We gaan met de trein al vroeg 

weg. We weten van tevoren dat de NS helaas aan het spoor werkt op ons traject, dus moeten we 

tussen Utrecht en Den Bosch met de NS-bus. Natuurlijk wil iedereen er zo snel mogelijk heen en 

zijn ze boos als het netjes wordt geregeld. Bus vol, maar niet willen wachten op de volgende.  Ze 

kwamen gelukkig af en aan. Aangekomen in de Brabant Hallen is er veel te zien. We kijken naar 

Grand Prix Kür, oftewel Kür op Muziek. Mooi om te zien en hoewel muziek  

en proef veel op elkaar lijken doet elke ruiter het toch weer anders. Als  

winnaar komt Hans Peter Minderhoud. Ook zien we het afscheid van 

Parzival, een bekend paard dat op hoog niveau heeft gereden.  

Natuurlijk komen we niet met lege handen thuis, ik heb een nieuwe zweep 

gekocht en wat poetsspullen. Er was genoeg te zien, uitgevloerd thuis maar dat  

was de moeite waard. Ik kijk terug op een mooie dag en ga er vast nog wel eens heen!! 

Volgende keer uiteraard over het kamp! 

 

Lieve groet, Edmée 
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5. Kort Nieuws 

 
 

 
 
 

 Wij mogen in het 2e uur een nieuwe ruiter verwelkomen, 
David.  
Momenteel rijdt David op Jumbo. Veel plezier en…………… 
 
 
 

 Op woensdag 24 mei is er GEEN LES in verband met het ruiterkamp. 
 

 
 

 Het derde uur heeft helaas een paar ruiters gedag moeten zwaaien. Ivo en 
Coen zijn gestopt met paardrijden. Wij vinden dit heel jammer maar 
wensen de mannen veel plezier met al hun andere activiteiten. 
 
Ook Stephanie heeft het derde uur verlaten. Steef reed al sinds 2007 bij  
De Samenhang maar vindt het nu tijd voor iets anders. We gaan je enorm 
missen Steefie, kom je nog eens langs? 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

ATTENTIE 

Iedereen die zich wil afmelden voor een les wordt verzocht dit alleen te doen bij Carla  

op haar mobiele telefoonnummer (ook niet per email!) 

 06-46 13 89 24 

 

welkom! 
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6. Pasen 

Ik zag twee hazen, vlak voor Pasen 

Zwaaien met hun mand. 

Zij drukten alle ruiters en hun helpers 

Een choco paashaas in de hand…. 

 

 

 

 

     
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
       Rebus speciaal voor Ids; 
 

 
 
                                                  -V              -T 
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HOERA!  

 
Onze feestvarkens van de afgelopen maanden waren: 

 
Marijke Kok 

08 januari 

Arno van Santen 

26 januari 

Ivo Menger 

04 februari 

Doeke Gansevoort 

26 februari 

Maddy Vlaar 

08 maart 

Myrna de Klijne 

10 maart 

Elske te Brake 

10 maart 

Christel Thorn 

11 maart 

IJbelien van Kampen 

27 maart 

Manon van Stralen 

30 maart 

Madelon Vierveijzer 

12 april 

Saakje van Caspel 

14 april 

Helen Schroeder 

24 april 

Cindy Koomen 

10 mei 

Willy Pronk 

13 mei 

Stephanie Smid 

15 mei 

Allemaal van harte gefeliciteerd 

Activiteitenkalender;        

25 mei t/m 29 mei   Ruiterkamp 
22 november    Sinterklaas 

 
De volgende Samenspraak verschijnt in de zomer. 

 
www.vpgdesamenhang.nl 

 

 

 
 

http://www.vpgdesamenhang.nl/

