Manege ‘De Cruquiushoeve’
Manege ’De Cruquiushoeve’ is een onderdeel van Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland (SEIN) en is gevestigd op De Cruquiushoeve, in het dorp Cruquius
(gemeente Haarlemmermeer, Noord-Holland). Een deel van de stallen en de
binnenbak zijn gevestigd in de oorspronkelijke paardenstallen van de voormalige
boerderij De Cruquiushoeve, die nu een provinciaal monument is. Deze
middelgrote manege organiseert talloze activiteiten en biedt een uitdagend
programma voor diverse doelgroepen.

Contact
Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten? Neem dan gerust contact op. Komen
kijken om (vrijblijvend) de unieke sfeer te proeven is na telefonisch overleg altijd
mogelijk.

Werken als ManegeZorgBoer

Meer en uitgebreide informatie staat op www.sein.nl/manege.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de manegehouder,
Albert Wezeman, via: 023 - 558 8766 / 06 1242 3251.
Of bureau zorgbemiddeling via: 023-5588416, of stuur een e-mail naar:
zorgbemiddeling@sein.nl.
SEIN Manege De Cruquiushoeve
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

MANEGE DE CRUQUIUSHOEVE

Wie zoeken wij
Op zorgmanege ‘De Cruquiushoeve’ is plaats voor mensen die (om wat voor
reden dan ook) geen betaald werk kunnen doen, maar wel graag onder
begeleiding bezig willen zijn of willen werken. Mensen met een
persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN).
Een aantal voorbeelden:
• Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
(aangeboren en niet-aangeboren).
• Mensen met een autistische stoornis.
• Schoolverlaters van speciaal onderwijs of tijdens een tijdelijke “schooltime-out”.

Belangrijk in de selectieprocedure
Of iemand een geschikte kandidaat is, wordt in de
selectieprocedure beoordeeld. Een geschikte
kandidaat:
•
•
•

past binnen de bestaande groepen;
kan en wil werken;
heeft affiniteit met dieren en het buiten
werken;
• kan of wil leren omgaan met regels;
• staat open voor samenwerking met anderen.
Er kan in de zorgvraag en de begeleidingsbehoefte van de persoon voorzien
worden.

Wat bieden wij
• Een uitdagende beschermde werkomgeving midden in de natuur;
• Begeleiding op maat, elke deelnemer heeft een eigen activiteitenplan en
activiteiten worden afgestemd op de te behalen doelen;
• Mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen;
• Een gezellige groep collega zorgboeren, vrijwilligers en ruiters.

Werkzaamheden
Op de manege wordt paardrijles gegeven, maar de
manege en de dieren moeten ook onderhouden
worden. De manegezorgboer neemt dit, onder
begeleiding, voor zijn of haar rekening.
Werkzaamheden zijn onder andere:
• paarden poetsen;
• stal vegen en uitmesten;
• huishoudelijke klussen en tuinonderhoud;
• andere dieren verzorgen (o.a. kippen, konijnen en geiten);
• helpen tijdens de paardrijlessen.

Dagen en tijden
De werktijden bij manege ‘De Cruquiushoeve’ zijn:
Maandag t/m vrijdag
Ochtend :
09:00 uur – 12:00 uur
Lunchpauze:
12:00 uur – 13:00 uur
Middag:
13:00 uur – 16:00 uur

De dagen en tijden zijn in onderling overleg.

