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De Herencommissie organiseert op Vrijdag 20 juli 2018 weer ‘n 
golfwedstrijd ten bate van een “Goed Doel” te weten: 
                   “ Het Vrolijke Ruitertje “ 

 
  Stichting Paardrijden Gehandicapten “Het Vrolijke 
Ruitertje” is opgericht in april 1991 op initiatief van enkele 
enthousiaste ouders en geestverwanten, die 
mogelijkheden zochten om met gehandicapten op 
verantwoorde wijze te kunnen paardrijden. Sinds de 
oprichting is er veel gebeurd binnen de stichting. 
Onze stichting stelt zich tot doel: het bevorderen van de 
psychische en fysieke ontwikkeling van gehandicapten 
door middel van paardrijden. Bijkomend doel is de 
bevordering van sociaal contact met het paard en de 

overige ruiters. Paardrijden opent een nieuwe wereld: even loskomen van je handicap, de 
aandacht richten op een ander: jouw vaste vriend – je paard! Het is wel degelijk een 
sport: inspannend maar leidend tot een ontspannen gevoel van zelfoverwinning. 
 
Vanaf de oprichting drijft Het Vrolijke Ruitertje op het onmisbare enthousiasme van vele 
vrijwilligers. In de loop van de jaren zijn er velen gekomen en gegaan. Werving van 
vrijwilligers is een continu punt van aandacht. Voor hen organiseert de stichting 
regelmatig instructieavonden. 
Op dit moment biedt Stichting Paardrijden Gehandicapten “Het Vrolijke Ruitertje” 
rijlessen aan zo’n vijftig ruiters uit heel West-Brabant. Zo’n zestig vrijwillig(st)ers geven 
elke week een middag of een avond van hun vrije tijd. Samen met het bestuur en het 
kader vormen zij een bloeiende, gezonde stichting met oog voor de toekomst. 
 
De Goededoelen wedstrijd 20 juli is shotgun over 18 holes. 
Jullie worden om 12.15u verwacht voor de aanmelding / koffie. 
 

De gezamenlijke starttijd is: 13.00u. 
 

Er zijn diverse prijzen te winnen via de loterij. 
Vanaf heden loten a € 2,50 verkrijgbaar bij de herencommissie. 



 
 
 
Na afloop van de golfwedstrijd zal er ’n heerlijke 
BBQ verzorgd worden. 
 
 
 

   De Hoofdprijs Goede Doel wedstrijd 20 juli 2018 
 

Hotelovernachting voor 2 personen in willekeurig Fletcher hotel 
In Nederland. ( logies/ontbijt ) 
 
Ook dit jaar zijn er weer “ gadgets “ te koop, waarvan de 
opbrengst naar de Goededoelen stichting gaat. 
 
 
 
Rode en Witte wijn. 
Prachtig poloshirt met opdruk. 
 
 

 
                                          
         
 

 
 
 

Inschrijfgeld voor de wedstrijd € 1,00 
Kosten voor de BBQ zijn nog niet bekend. 

 
 
 
 
 
 
 
Deelname voor alle herenleden van Golfvereniging “De Stok”. 


