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Met groot materieel werden de stallen schoon  ge-
spoten. Buiten voerden de nieuwe mannen van de 
klusploeg herstelwerk uit aan de wand van de ma-
nege en werd het houtwerk van de nieuwe goten 
van de buitenstallen geschilderd.

Vanaf  een hoge rolsteiger spoot John Verhoeff in ei-
gen persoon, de  constructie van de manege en de 
wanden schoon en verplaatsten zijn mannen voort-
durend de stellage. In de binnenbak werd de rand 
rond de hoefslag met man en macht geschuurd . 
Ook de wanden met de sponsorborden werden 
gesopt en kregen de spiegels een beurt.

De Blijde Ruiters NL DOET 2018
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Annie Bos had de toegang tot de manege al geopend, toen de werkploeg 
van Break Down arriveerde. Na de koffie werden de steigers die Boels 
gratis leverde, opgebouwd en de paarden de buitenbak ingeloodst door 
de vaste vrijwilligers.
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De finishing touch was het schilderen van de houten 
rand om de hoefslagkering, die met zes personen 
tegelijk prachtig in de verf kwam te staan in de glim-
mend schone binnenmanege.
In het kader van NL-DOET,  zal Germieco  het herstel-
werk aan het straatje voor de buitenstallen, op een 
geschikter tijdstip uitvoeren. Na de groepsfoto, werd 
de  lunch in gezellig samenzijn gegeten, waarna 
ieder voldaan vertrok.

ook die was aan het eind van de ochtend weer  
een lust voor het oog.

Een ploeg eigen vrijwilligers/ruiters reden onder-
tussen een aantal paarden in de buitenbak .
Deze paarden  moeten worden gereden, om te 
voorkomen dat ze na twee dagen stilstand, te druk 
zouden zijn, om met onze ruiters met beperking, 
te werken.  

  Onze grote dank gaat uit naar:
  Micky Atjak, Wendy Schippers, Wouter Veenis, Maartje van de Nieuwboer, Stephanie Onclin,

 Patricia Wit, Jan Jansen, Jan Houwertjes, Erik Roest, Klaas Groot, Ad Zoon, Martine Mooij, Maaike Sistermans, Anne
  Haak, Carla Tetteroo, Inge Tetteroo, Lenka Prosec, Hilal Kaai,Johan Dokter, Carla Matta, Aïda Matta, Elvis Brand,          

Carlos Abrea, Ron Dekker, Nadine Homburg, Loena Kiel, Bianca Kat, Macha Roggekamp, Debbie Kamberg, Denise  
Brasser, Coco Violet, Martine Slop, Marien van den Houten en last but not Least: John Verhoeff, Milly Verhoeff en  

Mitch Verhoeff bedankt voor de bijzondere hulp.

In de kantine zorgden een 
aantal vrijwilligers voor het 
schoonmaken en invetten 
van de tuigen en hoofdstel-
len. De delegatie van de 
VVD nam de zadelkamer 
onder handen,


