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Beste leden en sponsors, 
 
Eerst en vooral wens ik jullie een gelukkig en 
succesvol 2010. 
 
Hier ben ik dan weer, met info over het voorbije werkjaar. We hebben 
een goed jaar achter de rug, met weinig obstakels deze keer en 
prachtig weer gehad. Ik ben zoals ieder jaar, in april gestart met 
het rijden voor de instellingen, na de wel verdiende winterrust van 
de pony’s. We hebben goed de propvolle agenda kunnen afwerken. Maar 
vier dagen rijden, is voor de pony’s te veel. Ze waren oververmoeid 
geraakt. Om problemen te voorkomen, heb ik dan ook beslist om 
volgend werkjaar het rijden terug te brengen op drie dagen. We 
hebben nu ook een vast team van vrijwilligers. Jeanine Lievrouw, 
Lucy Vergeynst, Katrien Acke, Marie-Suzanne Lint en Elisabeth De 
Mulder. Julie Derate kwam de pony’s wassen. 
Ook hen wil ik bedanken, voor hun inzet en de toffe dagen, die we 
samen hebben meegemaakt. We hebben ook al heel wat paardenshampoo 
verkocht, die we vorig jaar geschonken hebben gekregen van firma 
Unicorn. Ik wil dan ook alle mensen bedanken, die ons gesteund 
hebben door hun aankoop. Nu, we hebben wel wat pech gehad, op het 
laatst. Eerst was de tillift stuk, de batterij was op en werd 
vervangen. De laatste week dat we reden, heb ik een ongeluk gehad 
met de vrachtwagen, op weg naar een instelling in Kortrijk. In 
Harelbeke waren er wegenwerken, een voorlopige constructie, 

eigenlijk een open poort in een omgekeerde “u” vorm, 
zal ik maar zeggen, was er geplaatst, om 
vrachtwagens boven de drie meter hoog, niet door te 
laten. Vanaf april, reed ik daar onder zonder 
problemen. Maar op die dag, bleef ik toch haperen, 
met het Tinkerbed bovenaan. Ik begreep er niks van, 
hoe kon dat nu? 

Later hoorden we, dat er de week ervoor een vrachtwagen ook was 
blijven steken, met als gevolg dat die poort wat gezakt was. Nu, het 
Tinkerbed was hierdoor zwaar beschadigd, eigenlijk was gans het dak 
eraf gerukt. Ik ben direct begonnen met sponsoring te zoeken. Het 
Tinkerbed kan binnenkort hersteld worden, dank zij de vele mensen 
die hun steentje hebben bij gedragen, waarvoor oprechte dank.   
 
Ik sluit af, met jullie een goed en gezond 2010 toe te wensen. 
 
Loraine 
 
 
 
 
 
 
 



Wil je verder op de hoogte worden gebracht van onze activiteiten in 
2010, kan je  terug steunend lid worden door 10 euro te storten op 
het reknr. 733-8580328-29 
 
Bedankt voor de steun in 2009, beste leden en sponsors. 
Dank zij jullie kan de vzw het overleven. 
 
Contactinfo: www.tinkerbed.be 
Loraine Vandewiele 
Voorzitter VZW Het Tinkerbed          KBC 733-8580328-29
Zandstraat 30                          
9600 Ronse                            GSM: 0472/924982 
 

  
De Swaene  - Acke Jean - Pauwels Isabell - Acke Yherese – 
Anna Verhenne – De Baets Diederik – Verlinden Johan - 
Seynhaeve Ilse – Schoukens Training Center – Mevr. Geldof - 
De Clerq Petra - Unicorn – Gebr. Caerels – sap -  Ineos – 
Plastic Union - Waregem koers – Mazout expres - Site Hosting 
-   Web site Tuning - Ic oppenheim – Vandenberghe Stefaan - 
De Lions Ronse – Soroptimisten Land Van Waas - Ladies Circle 
Oudenaarde - Mid Summer Klijpe  - Rotary Lokeren – Fifty One 
Waregem    
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