
Zandstraat 30 
9600 Ronse 
Tel 055/30.57.66 
KBC 733-8580328-29 
info@tinkerbed.be 
http://www.tinkerbed.be  
 

Nieuwsbrief nr 2  
11 juli 2003 
 
Beste sympathisanten 
 
Graag presenteren wij u onze tweede nieuwsbrief. Reacties zijn steeds welkom. Uiteraard kan u voor 
alle informatie op onze website terecht.  
U kan deze nieuwsbrief afdrukken vanuit uw e-mailprogramma. 
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1. Diverse mededelingen 

 We hebben een nieuwe lijst met sponsors toegevoegd. De sponsors die vet gedrukt staan, 
zijn erbij gekomen sinds de vorige keer. We hebben tevens de bedragen vermeld van die 
sponsors die dat wensten. 

 We hebben momenteel reeds 65 leden ! 

 Vanaf 1augustus beginnen we met de therapie voor particulieren of ouders op iedere dinsdag 
en woensdag op afspraak 

 Vanaf 1september voor instellingen op iedere dinsdag en woensdag op afspraak 

 Bij verschillende zelfstandigen hebben we collectebussen geplaatst 

 

2. De Tinkerstoet 

Zondag 8 juni was de stoet gepland. De initiatiefnemer,Willy Naessens had opnieuw grootse plannen 
om iedereen op de been te krijgen nl. het record breken van het AANTAL spannen. Daarin is hij en wij 
allemaal, zoals hij meermaals zei, ruimschoots geslaagd. Het vorige record van 132 karren is 
verpulverd. Ik denk dat er ruim over de 200 koetsen waren.En wat een bonte mengeling! Van een echt 
boerenpaard met verroeste bitten en kettingen en dito karren tot majestueuze koetsen met prachtige, 
imposante Vlaamse trekkers in vol ornaat: 

Opgeblonken vergulden versieringen met bellen voor de paarden, bolhoeden voor de heren, 
Waregemse hoeden voor de dames en prachtige klederen. Ik kreeg mijn ogen niet uitgekeken. 

Mijn grootste verwondering was wel dat wij (een vierspan mensen:Dirk,Loraine,Aaron en ik) met twee 
kleine Tinkers nog het meeste beziens hadden. Blijkbaar hadden de meesten nog nooit zo’n kar 
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gezien.Terwijl velen dit een prachtig initiatief vonden voor de minder validen, vroegen er zich evenveel 
af waarvoor dit Tinkerbed wel diende. Sommigen zagen in dat bed ook wel iets plezants, hm. En dat 
was niet naar de zin van Loraine, die vol inzet aan die tocht was begonnen. Ze had ons allemaal 
ingespannen. Met Aaron was ze thuis begonnen met het TinkerBAD. De twee mooie beestjes waren 
van kop tot teen uitgedost.Ze geurden de dag erna nog naar de zeep en de shampoo. De kar was 
opgeblonken en dat wou ze zo houden want als we door de modder of ander kleinood waren 
gepasseerd, wreef ze er met haar handen over om het weer proper te maken. Ze had de beste 
menner uit de streek van stal gehaald (Ysbrand Chardon diende diezelfde dag in Puyenbroek aan te 
treden), naarwie we ook dienden te luisteren. Ik was geïnviteerd om een oogje, niet in het zeil, maar 
op de paardjes te houden. Aangezien het jonge dieren zijn, hadden ze nog absoluut geen weet van 
wat hen die dag te wachten stond. Zo’n massa mensen, zo’n tromgeroffel was voor hen meer dan een 
vuurdoop. Stefke en Nero hebben hun ingangexamen met de grootste onderscheiding afgelegd. 
Superbraaf zijn ze geweest zoals van een Tinkerpaardje wordt verwacht. 

De organisatie van zo’n evenement vond ik meesterlijk goed. Willy Naessens heeft een zeer positieve 
indruk gegeven. Overal was hij present: in het restaurant,waar we een gratis maaltijd kregen, ging hij 
velen een handje schudden en een babbeltje doen. Tijdens de stoet reed hij met zijn Mercedes jeep 
heen en weer tussen de paarden en de koetsen en s’avonds dronk hij met Jean Marie Pfaff en nog 
vele anderen aan de bar een biertje en zoals we Loraine kennen kon ze het voor elkaar krijgen om 
tegen Jean Marie over het Tinker project te praten. Terwijl wij stonden te genieten van het optreden 
van Jimmy Frey. Willy Naessens, gekend als een eenvoudige en volksgezinde man die ook een grote 
bijdrage leverde aan het Tinkerbed, stond ook paraat, als hij ons zag aankomen in de stoet. Tussen 
de massa mensen die aan de kant van de weg naar de stoet stonden te kijken deed hij ons stoppen 
om een woordje uitleg te geven over het Tinkerbed. Loraine kreeg prompt de micro in haar handen 
geduwd om de werking van het huifbed uit te leggen. Het denderend applaus dat we kregen bezorgde 
ons kippevel. Daarna volgden we de stoet verder. Dit stukje hebben ze de zelfde week uitgezonden 
op VTM in Telefacts voor wie het zou gemist hebben. Een onvergetelijke dag. Afgezien van 2 
plensbuien keerden we s’avonds tevree terug naar huis.Het Tinkerbed is gedoopt, moge het nu maar 
vele mensen een leuke rit bezorgen. 

Patsy 
 

3. We verkiezen veiligheid boven alles 

Onze tinkers Nero en Stef werden perfect opgeleid voor de koets.Ze beheersten de stap, draf en de 
galop. In het verkeer, obstakels, geluiden waren ze nu al gewoon. Toen kwam de grote dag: het 
tinkerbed was klaar. Ze waren ook nog gegroeid en verdikt, zodanig dat bleek dat ze niet genoeg 
ruimte hadden in het tinkerbed en konden niet genoeg wennen aan het huifbed. Daarop boven werd in 
die week ook nog Nero gekwetst een wonde die moeilijk te genezen viel.  

Dus beslisten we, met pijn in het hart , om de tinkers te ruilen. Nadat we zoveel vreugde gedeeld 
hadden met onze vrienden”Stef en Nero” hebben we dezelfde namen gekozen voor de nieuwe tinkers. 
Onze nieuwe paardjes zijn een stuk kleiner en smaller en zijn zeer leergierig. Na 14 dagen 6h per dag 
training, waar we veel hulp hebben gekregen van Dirk Deruyck en zijn team, boekten we snel 
vooruitgang en konden reeds stappen in het huifbed.  

Per toeval kreeg Loraine de tip,om in het park Heynsdaele eens te polsen of we daar niet konden 
rijden. Loraine maakte direct een afspraak en ja hoor, we kunnen gebruik maken van het prachtig 
domein. De rit zit vol afwisseling, onder de bomen, in open ruimte, langs een gebouw, vogels, 
bloemen, de geuren van de natuur. De ondergrond is afwisselend met grint,asfalt en ook een zachter 
stukje.Deze afwisseling zorgt voor een rijkere beleving van de gebruiker en scherpt de aandacht. Een 
idealer parcours bestaat alleen in dromen. Het domein is maar een 10tal meter verder gelegen dan de 
hoeve van Loraine. Wij danken dan ook van harte de Directie en de medewerkers van het Park 
Heynsdaele en de leden van de Provincie voor hun medewerking  aan ons project .Onze 
medewerkers en Saskia genoten reeds van meerdere massages. Saskia, waar het allemaal om 
begon, start met verkrampte ledematen, vooral de handjes en op het einde van de rit zijn de vingertjes 
volledig ontspannen en open gestrekt. Ze is volledig alert en ontspannen en een glimlach verscheen 
licht, dat bij haar nog nooit te zien was tot op heden. Onze merries zijn er klaar voor en binnenkort zijn 
we voor vele mensen operationeel. 



 
Loraine tijdens een testrit op het huifbed 

Claude en Aaron 

 

4. Even voorstellen … 

Een medewerker van de vzw Het Tinkerbed : Carine Danneels. 
Carine was tot voor een jaar teamhoofd in het MPI H.Hart te Deinze en werkt momenteel in de 
thuiszorgwinkel van de CM te Gentbrugge.  
In het MPI droeg ze de verantwoordelijkheid voor de werking van vier leefgroepen. De meeste 
kinderen van haar groepen waren diep meervoudig gehandicapt, vaak kampend met een bedreigde 
gezondheidstoestand.  
Zij leerde het huifbed kennen via een kamp in de ‘Manege Zonder Drempels’ te Bennekom.  
Carine duwt nu mee aan de kar bij het tot stand komen van het Tinkerbed. Ze staat in voor een deel 
van het secretariaatswerk. Deze nieuwsbrief komt mede door haar tot stand. Ze zorgt verder voor 
enkele belangrijke materialen: de kussens voor in het tinkerbed; kleurrijke dekens en 
kersenpitkussentjes die er mee moeten voor zorgen dat de gebruikers vriendelijk onthaald worden en 
ook voor en na het huifbed comfort vinden.  
We stelden haar enkele vragen:  
 
Hoe herinner je jouw de eerste kennismaking met het huifbed?  
5 Jaar terug ging ik mee op kamp met enkele bewoners van het MPI. Voor het eerst trokken we naar 
de ‘Manege Zonder Drempels’ in Bennekom. Ik was volkomen onwetend over de omgang met 
paarden en het leven op een manege. Maar na slechts 1 dag was ik gewonnen voor dit initiatief. Ik 
kon met  eigen ogen zien hoe de gebruikers  met veel zorg op het huifbed getild werden en 
behoedzaam gepositioneerd werden. Na enkele ritjes lagen ze meer ontspannen of verscheen er een 
lach op hun gelaat. Vanaf dan wist ik dat dit, voor vele mensen met een handicap, een goede manier 
was om hun lichaam prettig te ervaren.  
  
Welke herinnering aan de beleving van de kinderen in het huifbed blijft je na al die jaren bij? 
Er zijn enkele beelden die in mijn geheugen gegrift staan.  
Yannick was een jongen die zijn lichaam zelden op een prettige manier beleefde. Hij kon weinig 
bewegen. Zijn lijf stond  vaak bol van de spanning. Toch was hij alert voor wat zich in zijn omgeving 
afspeelde. Toen hij voor het eerst op het huifbed werd gelegd was hij argwanend. Pas bij het tweede 
rondje kon hij de spanning in zijn lichaam loslaten en voelde hij de weldaad van de massage van de 
paardenflanken onder zijn rug. Toen verscheen een lach die ik nooit vergeet. Yannick is ondertussen 
overleden, maar elke keer als meerij denk ik aan dit intens moment. 
Twee jaar later kon ik met Cindy mee naar Bennekom. Cindy is een tiener die zich door haar toestand 
vaak afsluit voor haar omgeving. Dan staart haar blik wezenloos voor zich uit. Toen ze op het huifbed 
werd getild, voelde ze zich wat ongemakkelijk. Ze trok een pruilmond en had er geen vertrouwen in. 
Pas na enkel rondjes veranderde haar uitdrukking. Haar ogen waren wijd open gesperd, één en al 



aandacht voor wat rondom haar gebeurde. Deze wakkere momenten kon ze vaker aanhouden en 
werden ook door de begeleiders van de leefgroep opgemerkt de weken nadien. Voor mij was dit een 
stimulans om door te gaan, ook nu ik niet meer werkzaam ben binnen het MPI. 
 
Vanwaar je motivatie voor het Tinkerbed? 
Zoals je hierboven al kon lezen was ik direct gewonnen voor dit initiatief wanneer ik zag wat het kon 
teweegbrengen bij de gebruikers van het huifbed. Het bezorgde me kippenvel-momenten.  Alleen 
jammer dat telkens slechts enkele bewoners mee konden genieten van de hippotherapie, omdat we 
het noodgedwongen moesten combineren met een verblijf in de manege. Niet dat het ons speet, want 
na  een weekje genieten van de Nederlandse gastvrijheid, waren onze batterijen weer opgeladen. 
Toch droomden we toen al van een gelijkaardig initiatief bij ons in de buurt. Tijdens de vakantie van 
vorig jaar leek onze droom een beetje meer werkelijkheid te worden, toen Loraine Van De Wiele 
luidop mijmerde dat ze het wel zag zitten om zelf met een huifbed te starten. We realiseerden ons dat 
het nog veel voeten in de aarde zou hebben vooraleer dit werkelijkheid zou worden, maar het was 
onze steun meer dan waard. En zie, een jaar later kunnen in Ronse mensen genieten van het 
Tinkerbed. 
 
Wat hoop je voor het Tinkerbed? Hoe moet het evolueren volgens jou? 
Uiteraard wens ik de bezielers van het Tinkerbed alle geluk toe. Ik hoop dat ze de kracht en spirit 
blijven vinden om ervoor te gaan. In mijn dromen zie ik het Tinkerbed dagelijks toeren op een 
aangepaste piste. Ik hoop dat het team van menners kan uitgebreid worden zodat het huifbed 
optimaal kan renderen.  
Daarnaast hoop ik dat de sponsors zich gul blijven aanbieden. 
Misschien kunnen we dan denken aan een ontvangstruimte waar gebruikers de paarden kunnen 
ruiken, horen en voelen. Ondertussen genietend op een trilmatras of een waterbed. 
Of misschien durven we denken aan een tweede huifbed om nog meer gebruikers te laten genieten. 
Maar bovenal hoop ik dat de mensen die het Tinkerbed leren kennen dezelfde intense momenten 
kunnen beleven als ik mocht ervaren. 
 
En zie………dromen zijn niet altijd bedrog. 
 
Philip Vanmaekelbergh 
 
 
5. Sponsoring VZW Het Tinkerbed      

Dit is de huidige lijst van de sponsors. De in het vet gedrukte zijn deze die er zijn bij gekomen sinds de 
vorige nieuwsbrief. 

Wij danken hierbij alle sponsors, want zonder hen zouden we nu nog niet zo ver staan. 

 

Willy Naessens industriebouw Wortegem-Petegem huifbed en aanhangwagen  

Rossinante ruiterswinkel Zwevegem  staldeken  

Bernard De Pourcq dierenarts Ronse gratis medicatie  

Ouders van Bavo  tillift  

Marc Rommel WVUR  Nieuwpoort levens lang gratis shampoo  

Kurt Deruyck  hoefsmid Kluisbergen 50% korting op het beslag  

Thuiszorgwinkel  Gent-brugge 2 kersepit kussens  

Noeky ruiterswinkel Ronse leidsels  

Site Hosting  Waregem gratis domeinnaam  

Stefaan Vandenberghe erghe gratis boekhouding  

Greensleep  Wevelgem lambrecht georges volgend huifbed  2500  



Grandis  Ronse  gratis website  

Hippo  Kiyari  Fovig 'T CVA-tje artikel gepubliceerd  

Gordium  42 hooi     

   

Dirk Deruyck transportbedrijf en paardehandel Kluisbergen tinkers 250 

Yves transport Oedelgem hooi en schoftriem 250 

Mazout Expresse  Brugge tinkers 3125 

Patsy Depauw   privestal Lochristie smid en ba verz. 500 

Kerkemcomité  staatsblad en donsdekens 500 

Luc Bisschop  tuinaanleg Brugge verzekering vrachtwagen 300 

T'Perdegedoe  Maarkedal menschorten 100 

De ronde tafel Ronse voer,stro,hooi 1250 

Vrije basisschool Moerkercke herstelling koets 150 

Kortrijks petroleum bedrijf tuig 1000 

I.C. Oppenheim N.V. Brussel koets en materiaal  

Stad Ronse  tuig 125 

Cera Holding  vrachtwagen en trekhaak 6000 

ST.Antonius college Ronse herstel van rem koets 585 

Mevr. Leducq Gent inorde zetten van vrachtwgen  

Jacques Ameye Marcke hooinet  

VZW De Ast  Kluisbergen hooinet  

Jean Acke Kortrijk kleine uitgaven  

Pascal Vancoppenolle  Ronse kleine uitgaven  

N.V. Cardoen Anzegem kleine uitgaven  

Jachthoornblazers  Nieuwkercke kleine uitgaven  

Luc Maes Brugge   

Militry Waregem    

Tom Ryckewaert bloso Waregem   

Herman Morres Ronse   

Taxi Hendriks Gent   

Rita Persyn Ronse   

Paul Ghesquiere  bakker Ronse   

Wim Focquet BVBA WFCC Gent   

Leden    650 

Marnixring Ronse    500 

Hippo Revue Artikel in het recentste 
nummer 

 
6. St.-Antoniuscollege steunt Tinkerbed 



Op 10 mei was Het Tinkerbed te gast op het schoolfeest van het St. Antoniuscollege te Ronse. We 
waren er met de tinkers Stef en Nero en het complete huifbed. Talloze bezoekers kregen er de nodige 
uitleg en een folder. De kinderen konden zich ondertussen naar hartelust uitleven op de rug van Stef 
en Nero. Voor één euro konden ze een ritje maken, begeleid door 4 meisjes van de LRV: Anneleen 
Verkest, haar zus een haar twee nichten. Bovendien hield Jefke uit Polen die de eerste training 
verzorgde een oogje in het zeil. Een jonge enthousiaste stagiair hielp waar nodig. In totaal werden er 
die dag 85 kinderen gelukkig gemaakt door Stefke en Nero. 

Groot was onze verrassing als de directeurs Patrick De Smet en Fabian De Ruyck tijdens deze 
gelegenheid een cheque overhandigden aan Loraine van maar liefst 500 euro. Het heuglijke feit werd 
vastgelegd door de pers, zodat we de week erna opnieuw in de plaatselijke dagbladen 
vertegenwoordigd waren. Langs deze weg wensen wij Patrick en Fabian nogmaals te bedanken voor 
hun inspanningen. 

André 

 
7. Contactinfo. 

Loraine Vandewiele 

Voorzitter VZW Het Tinkerbed 
Zandstraat 30 
9600 Ronse 
Tel 055/30.57.66 
KBC 733-8580328-29 
info@tinkerbed.be 
http://www.tinkerbed.be (volledig gesponsord door Sitehosting BVBA) 
 
Nog dit: u doet er ons een groot plezier mee als u deze nieuwsbrief doorstuurt naar een goede 
vriend van u. 
 
Voor problemen in verband met de ontvangst van deze nieuwsbrief kan u mailen naar André Van 
Butsel 
Indien u deze nieuwsbrief niet verder wenst te ontvangen stuur dan een leeg mailtje door hier te 
klikken 
 
Het Tinkerbed Team 
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