
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof sluit haar deuren… 

en de Zorgboerderij Heikenhof gaat van start! 

 

Na een intensieve werking van bijna 13 jaar moeten we met spijt in het hart een punt zetten achter 
het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof zoals we het vandaag kennen. Maar dat betekent niet dat we 

ophouden met bestaan. Als zorgboerderij maakt het Heikenhof immers met volle goesting een nieuwe 
start, en leggen we de focus opnieuw bij onze kwetsbaarste doelgroep, waarmee het verhaal destijds 

ook werd opgestart. 

Uiteraard roept dit alles heel wat vragen bij jullie op. Met deze nieuwsbrief proberen we alvast een 
aantal antwoorden te geven. 

 

Waarom stopt het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof? 

Het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof werd opgericht met als doel om kinderen en volwassenen met 
een beperking een aangename omgangsvorm met paarden te bieden. Of het nu ging om snoezelen 
met de paarden, grondwerk, huifkartochten, het hemelbed-te-paard, hippotherapie of aangepast 
paardrijden… iedereen kon bij het Heikenhof terecht, ongeacht de aard of de ernst van hun beperking.  

Door de enorme vraag groeide het Heikenhof al snel van een kleinschalige werking – met Nele en Lien 
Gielen als trekkers – naar een middelgrote paardenhouderij, waar wekelijks honderden ruiters naartoe 
kwamen.  Vier pony’s werden er acht, acht werden er twaalf, … Het aantal lesgevers groeide en voor 
de verzorging en onderhoud van de pony’s werden mensen in dienst genomen.  

Met deze groei, en voortgedreven door de constante wachtlijst, vonden ook steeds meer sterkere 
ruiters de weg naar het Heikenhof, en genoten zij ook van de individuele begeleiding en het geborgen 
karakter dat in andere maneges vaak ontbreekt. En hoewel we steeds de voorrang bleven geven aan 
mensen met een beperking, merkten we dat het Heikenhof haar initiële focus soms wat begon te 
verliezen. 

De maandenlange sluiting tijdens corona, gevolgd door de enorme prijsstijgingen voor het onderhoud 
van onze pony’s, wegen financieel steeds zwaarder door. Het voer, de verzorging, dierenarts en 
hoefsmid, de loonkost voor de verzorgers van onze dieren,… het blijft niet langer houdbaar voor onze 
kleine vzw.  

Het financiële probleem zouden we misschien kunnen oplossen door te werken in grotere groepen en 
onze tarieven te verhogen. Maar hiermee dreigt juist onze belangrijkste en kwetsbaarste doelgroep 
uit de boot te vallen, en dat willen we absoluut niet. 

Na heel wat denkwerk, wikken en wegen, hebben we daarom besloten om onze specifieke werking 
met paarden stop te zetten, een schaalverkleining door te voeren, en terug te keren naar onze 
oorsprong… maar daarover verder in deze nieuwsbrief meer.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat betekent dit voor onze ruiters? 

De dagwerking met onze zorginstellingen wordt vanaf 1 september al stopgezet. De 
instellingen werden hier eerder al per mail van op hoogte gebracht. 

Onze individuele ruiters kunnen nog bij ons terecht tot 31 oktober. Onze lesgevers blijven vol 
enthousiasme klaarstaan voor jullie (twee-)wekelijkse les, en ook onze pony’s staan nog 
paraat. Wie daarna nog verder wil blijven paardrijden, zal hiervoor een ander plekje moeten 
zoeken.  

Ruiters met een tienbeurtenkaart kunnen deze blijven gebruiken tot 31 oktober. Blijf je tot die 
tijd komen met dezelfde regelmaat als vroeger, en blijven er aan het einde van onze werking 
nog beurten over, dan betalen we deze terug. Dit geldt echter niet als je besluit om al vroeger 
te stoppen op het Heikenhof of niet meer regelmatig te komen.  

Er kunnen geen nieuwe beurtenkaarten meer aangekocht worden. Is je beurtenkaart op, dan 
kan je verder per les cash afrekenen bij de lesgever. Voor houders van een PAB kunnen we 
nog steeds maandelijkse facturen maken voor de lessen die werden gevolgd. 

 

 

Wat gebeurt er met de pony’s? 

Enkele van onze pony’s zullen op het Heikenhof blijven. Maar voor de meeste van hen gaan 
we op zoek naar een goede thuis. Daarbij willen we via een systeem van voorverkoop eerst de 
kans bieden aan onze eigen klanten om één of meerdere pony’s aan te kopen.  

Heb je interesse om een pony van ons te kopen, en kan je voor hen ook een goede thuis 
voorzien? Vraag dan zo snel mogelijk een formulier met alle uitleg rond de voorverkoop bij je 
lesgever, of via mail (info@heikenhof.be). We verwachten veel interesse van onze ruitertjes, 
dus snel zijn is de boodschap!!  

De pony’s gaan pas vanaf 1 november weg op het Heikenhof. Tot die tijd mag je dus zeker nog 
afscheid komen nemen van je favoriete pony. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe gaat de nieuwe werking eruit zien? 

In de periode van november 2022 tot en met januari 2023 bereiden we de nieuwe werking 
voor, en zullen er heel wat aanpassingen op het Heikenhof gebeuren.  

Vanaf 1 februari 2023 zal het Heikenhof opnieuw haar deuren openen, als zorgboerderij met 
specifieke aandacht voor kinderen met een verhoogde zorgnood.  

Op de zorgboerderij Heikenhof zullen nog altijd enkele paarden en pony’s zijn, waarop de 
kinderen onder begeleiding een ritje kunnen maken. Het echte “paardrijden” wordt echter 
vervangen door een boerderijwerking, waar de verzorging en het knuffelen van de dieren 
centraal staat. Naast pony’s zullen er dan ook enkele schaapjes, geiten, een koe, ezels, 
konijntjes en kippen op het Heikenhof zijn.  

We starten onze werking met boerderijdagen, die we “Heikenhoefjes” hebben genoemd. Elke 
woensdag- en zaterdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u kan een klein groepje van kinderen 
bij ons terecht, om samen met één van onze begeleiders de dieren te voederen en te 
verzorgen, eitjes te rapen, …. Daarnaast voorzien we ook tal van activiteiten, zoals verhaaltjes 
of een boerderijspel in de huifkar, boerenkermis, de hocus-pocus-toverdoos, ervaar-het-maar, 
…. 

Mogelijks wordt onze werking in de toekomst nog verder uitgebreid naar zorginstellingen toe, 
of zullen we een vakantiewerking voorzien. De tijd zal ons dit leren. Hebben jullie suggesties 
hierrond, laat het ons gerust weten!  

Het niveau en het tempo van de activiteiten tijdens de “Heikenhoefjes” zal afgestemd worden 
op kinderen met een beperking. Maar omdat we een inclusieve werking belangrijk vinden, en 
alle kinderen nood hebben aan wat rust en dierenliefde, zijn uiteraard ook kinderen zonder 
zorgnood welkom.  

Deelnemen aan de Heikenhoefjes kost 30,00€ per namiddag. Kinderen die beschikken over 
een PAB- of PVB-budget, kunnen hiervan gebruik maken voor de betaling. Het Heikenhof is en 
blijft immers erkend als Groene Zorginitiatief. Kinderen die nood hebben aan individuele 
begeleiding, mogen hiervoor ook steeds hun eigen persoonlijk assistent meebrengen. 

We werken momenteel volop aan een gebruiksvriendelijk systeem om je deelname aan de 
Heikenhoefjes online vast te leggen. Meer informatie hierover kan je binnenkort op onze 
website en onze Facebook-pagina terug vinden. Hou deze dus zeker in de gaten, en reserveer 
op tijd je plaatsje! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benieuwd naar het nieuwe Heikenhof? 

Uiteraard hopen we al heel wat kindjes vanaf februari terug te zien tijdens de “Heikenhoefjes” 
op woensdag en zaterdag.  

Ben je nog niet zeker of de “Heikenhoefjes” iets voor jou zijn, maar wil je het wel een kans 
geven? Kom dan zeker een keertje kijken, of doe een keertje mee. We zijn er zeker van dat 
onze dieren jullie hartje zullen stelen, en dat jullie volop zullen genieten van het 
boerenbuitenleven. 

Op 1 en 2 april 2023 houden we bovendien onze grote Openingsweekend, waarin we iedereen 
graag laten kennis maken met  onze nieuwe werking. We hopen jullie als trouwe klanten dan 
ook zeker nog een keertje terug te zien.  

En tot slot, hou zeker onze Facebook-pagina en website goed in de gaten, en beleef elke stap 
mee in het spannende traject naar onze nieuwe werking! 

 

Zit je nog met vragen? 

Heeft deze nieuwsbrief niet al je vragen beantwoord? Aarzel dan niet om meer uitleg te vragen 
bij je lesgever, of bel/mail ons even.  

We staan graag voor je klaar! 

 

Vanuit het hele Team Heikenhof 

Nele, Lien T., Defney, Lien G., Fons, Pauline, Caroline, 
Katleen, Sven, Anaïs, Virginia, Kaya, Jolijn, Evelien, Lisa 

Genelaar 51 
2450 Meerhout 

0475 50 23 22 

info@heikenhof.be 

www.heikenhof.be 

hippisch zorgcentrum Heikenhof 

 


