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De organisatoren hebben zin in de rit van zondag.
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André Weima

ijden door prachtige natuur

• Paardenliefhebbers komen aan hun trekken
STUIFZAND - Een paar uur paardrijden, lekker picknicken en dan weer op pad met je paard. Het kan zondag allemaal vanaf De Buitenwijck. De manege houdt in samenwerking met Zorgboerderij Wonderland een paardentoertocht door de mooie omgeving van Stuifzand. Saskia
Blokzijl van de zorgboerderij heeft er in ieder geval zin in.
'Het wordt een mooie tocht, we hopen op mooi weer.'
Henriëtte Meppelink

Ruiters van ieder niveau mogen
mee. 'De deelnemers worden ingedeeld in groepjes van zes. Ons
plan was om met een lange stoet
te vertrekken, dat is een prachtig gezicht, maar dat vond Rieta
Kroezen van De Buitenwijck niet
verantwoord. Het is veel veiliger

om te vertrekken in kleine groepenj vertelt Saskia lachend. Met
iedere groep zal er een begeleider
meegaan die in het bezit is van
een EHBO-diploma.
Mooie route

Beide organisatoren hebben de
route al uitgestippeld. 'We gaan
richting Wijster en rijden dan via

een prachtige route terug naar
Zorgboerderij Wonderland. Vervolgens wordt daar een picknick
gehouden voor alle deelnemers.'
Met volle maag stappen de ruiters
dan weer op hun paarden. Via het
Sleutelbosje in Stuifzand rijden
de paardenliefhebbers dan vlak
langs het Oude Diep terug naar
de manege.
De rit wordt mede mogelijk gemaakt door de Smederijen. Bijzonder. 'We hebben het idee voor
een paardentoertocht ingediend,'
vertelt Saskia. 'Het werd goedgekeurd. Het grootste gedeelte
wordt bekostigd door de Smederijen. De ruiters betalen 5 euro
voor de picknick.' Nu is het voor

de deelnemers en organisatoren
nog hopen op mooi weer. Met een
beetje geluk moet dat lukken. De
voorspellingen zijn goed: 17 graden en een zonnetje. Er kunnen
24 deelnemers mee met de rit.
Veel ruiters hebben zich al ingeschreven.
Toch is het het proberen waard
om nog een plek te bemachtigen.
Reserveren kan via De Buitenwijck: 0528-278437.
•• De tocht en de picknick zullen
ongeveer 3,5 tot 4 uur duren. De
eerste groep start om 10.30 uur.
De groepen worden ingedeeld
door Rieta. Er zal worden gekeken naar leeftijd en niveau.

