
Secretaris vacant 
Nog steeds is de functie van secretaris vacant. Vele handen maken licht 
werk - en dat missen we dus nu wel. We moeten een boel werk verzetten 
met weinig mensen. Weet je iemand die wil meehelpen om met 
meerderen minder werk te doen, horen we dat graag. Mail naar 

 

sapkampen@gmail.com

SMGK heel hartelijk bedankt!
Op 6 september werd officieel de cheque overhandigd van de SMGK aan 
de SAP en de SGPIJ. We zijn hier heel blij mee. Zie krantenartikel voor 
meer info. (Brug week 37).

 Kledinginzameling

Goldy

Website

Vrijwilligersles

 Paarden - Daisy en Hera met pensioen

Voor Hera wordt nog een plekje gezocht en zodra we 
daar meer over weten zullen we u op de hoogte 
houden.

Met pijn in het hart moeten we inzien dat Goldy beter 
af zou zijn buiten de SAP. We proberen een ander 
baasje voor haar te zoeken zodat Goldy kan De nieuwe website is inmiddels online. Neem een 
doorgroeien in het rijden. Op het moment van kijkje op:  Binnenkort 
schrijven is de stand van zaken nog niet helemaal hopen we de site ook weer helemaal up to date te 
helder of ze al een ander baasje gevonden heeft.maken met de nieuwe foto’s en 

wetenswaardigheden zodat iedereen weer 
helemaal op de hoogte is van het wel en wee van 
de SAP.

Als tegenprestatie voor het werk dat een vrijwilliger 
bij de SAP verzet mag er worden paardgereden. Dit is 
natuurlijk heel erg leuk en Daniela en Yvonne vinden We blijven paarden zoeken. Daisy heeft een hele 
het ook heel leuk om de vrijwilligers les te geven. Nu fijne plek gevonden waar iedereen nog een beetje 
komt het echter te vaak voor dat er niet wordt van haar kan genieten en niet helemaal afscheid 
afgezegd voor een les. Bij deze dus de oproep: meld van haar hoeft te nemen. Yvonne Spielhagen 
je even af wanneer je wel les hebt, maar niet kunt ontfermt zich over Daisy in haar pensionering. 
komen.Daisy komt gezellig bij Dyonne in de wei en blijft 

dus dichtbij voor een knuffel. 

www.zwartendijkruiters.nl

Deze week is de inzameling in Kampen voor kleding 
ten gunste van de SAP. De zakken zijn inmiddels door 
de brievenbus in de huizen beland. Heb je zo’n grote 
partij dat je liever zeker weet of het op de goede plek 
terecht komt: bel dan Wim Kanis 3319989 en 
daarnaast kun je je kleding natuurlijk altijd in de 
container plaatsen bij de manege. Dan is de opbrengst 
sowieso voor de SAP. Het zou fijn zijn wanneer u veel 
kleding inzamelt zodat we de begroting van komend 
jaar sluitend kunnen krijgen! 

           
         Adres manege

            Zwartendijk 17
            8265 PD Kampen

        
  Instructrices            

Daniela Lieftink
            Yvonne Spielhagen

            
Tel. 038-3336455

            www.zwartendijkruiters.nl
  

            redactie adres    
          Sapkampen@gmail.nl

oktober 2012

mailto:sapkampen@gmail.com
http://www.zwartendijkruiters.nl


De SAP-balans

Nieuwe huisstijl en website

PGB Lesgeld

De vorige nieuwsbrief spraken we over de SAP 
balans. Het blijft lastig om het aantal paarden, 
vrijwilligers, ruiters, lessen en andere 
organisatorische zaken precies goed op orde te 
hebben. 
helaas blijven onze inkomsten voor komend jaar 
achter dat we met smart zitten te wachten op ludieke 
acties die wat geld in het laatje brengen, om zo 2013 
door te komen.
Wie denkt er mee. Jullie ideeën mag je mailen naar 
sapkampen@gmail.com

paardrijden met de pgb. Het is goed om te weten dat 
er voor mensen met een kleinere beurs ook nog 
andere fondsen beschikbaar zijn om het lesgeld 
(Deels) mee te betalen. Het gaat dan om:
-jeugdsportfonds
- sport couponnen gemeente Kampen
- Zekop van de SAP

Sinds vorig jaar hebben we als SAP onze uitingen 
aangepast aan het nieuwe logo. Toen was natuurlijk 
ook onze website aan de beurt. De site was volledig 
en alles stond erop, maar in internet-land gaat de 
techniek zo snel dat een update niet uit kon blijven.

Op dit moment maakt het zorgkantoor nogal wat Neem een kijkje op:
problemen over het betalen van lesgeld aangepast www.zwartendijkruiters.nl

In  Kampen/IJsselmuiden wordt kleding en textiel 
ingezameld.    De opbrengst komt ten goede aan:      
de Stichting  de Zwartendijkruiters en de Stichting  
de Oosterholtruiters, waar elke week 240 inwoners 
met een handicap uit Kampen en Ijsselmuiden fysio-
therapeutisch paardrijden.

 Tussen  1   en  5  oktober  bezorgen    wij  onze 
inzamelzak  huis aan huis     in de  hiernaast  
genoemde wijken.    Op deze zak is vermeld op 
welke dag    deze weer wordt opgehaald

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Zak niet opgehaald of geen zak ontvangen?
Tel: 06-16060622    of   053 – 433 96 90

Wilt u uw kleding voor ons bewaren. 
Uw gebruikte kleding houdt onze gehandicapte 

ruiters in het zadel. 

KLEDINGINZAMELINGEN 1 september t/m 15  oktober
  

Help  een  kind 
op  het  paard

Vereniging   Paardrijden
Gehandicapten   Oost
Van 1 oktober –  8 oktober 
is dus onze inzameling  in 
de  wijken: Cellesbroek,  
Middenwetering,  Flevowijk,  
De Maten,  Zuid, 
Bovenbroek en in 
Wilsum – Nieuwstad -
's Heerenbroek en Zalk
Daarna volgt IJsselmuiden

Let op onze advertenties
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