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1. Algemeen 
De Stichting Paardrijden Gehandicapten 
Apeldoorn maakt paardensport voor 
gehandicapten mogelijk.  
Hoewel onderwijskundige of therapeutische 
doelen kunnen worden nagestreefd, staat 
voorop, dat de deelnemer plezier beleeft aan 
het paardrijden en het mennen. 
De stichting stelt de normalisatie en de 
integratie van de gehandicapte in de 
samenleving centraal en daarom werkt de 
stichting samen met verenigingen van de 
valide sport.  
 
Wekelijks wordt aan de deelnemers onderricht 
gegeven in het paardrijden en mennen. 
Daarnaast worden verschillende andere 
activiteiten georganiseerd.  
De paardrijlessen worden gegeven bij Manege 
Pothoven in Beemte-Broekland, de menlessen 
vinden plaats op het terrein van Plurijn (het 
Hietveld) in Beekbergen. 
Een onmisbare schakel bij al deze activiteiten 
zijn de vrijwilligers.  
De SPG kan niet functioneren zonder de 
voortreffelijke inzet van vele vrijwilligers.  
Bij alle activiteiten moet de veiligheid van de 
deelnemers en vrijwilligers voorop staan.  
Daartoe zijn de instructrices en vrijwilligers ook 
opgeleid. Bij speciale activiteiten wordt 
gezorgd voor een adequate hulpverlening door 
een duidelijk herkenbare EHBO/Rode Kruis 
vrijwilliger.  
Om de veiligheid en de risico’s in kaart te 
brengen heeft het bestuur door het bureau 
Pro(t)action een risico-inventarisatie laten 
afnemen. Gebaseerd hierop zijn een aantal 
maatregelen in werking gezet door het bestuur. 
Zie hiervoor onder het hoofdstuk ARBO 
wetgeving.  
 
De SPG is aangesloten bij de Federatie 
Paardrijden Gehandicapten(FPG) en de 
Nederlandse Sportorganisatie voor mensen 
met een beperking NebasNsg.  
In Apeldoorn is de SPG lid van Vereniging 
Sportraad Apeldoorn (VSA). Met de Gemeente 
Apeldoorn zijn voortreffelijke contacten als ook 
met het bureau Vrijwilligerswerk van 
Wisselwerk Apeldoorn.  
Lionsclub Apeldoorn, de oprichter van de 
Stichting in 1980, is nog steeds verbonden met 
de SPG. Jaarlijks wordt door de zittende 

President de wisseltrofee tijdens de 
Diplomarijden aan de winnaar uitgereikt. 
 
In 2003 zijn we weer gesteund in ons werk 
door middel van subsidies van de Gemeente 
Apeldoorn voor ons werk als Stichting, Bureau 
Vrijwilligerswerk voor een bijdrage aan de 
deskundigheidsbevordering. 
Ook de RABO bank Apeldoorn zeggen wij 
dank voor hun sponsor bijdrage. 
Ok de inzet van de mensen van het Rode 
Kruis afdeling Apeldoorn stellen wij op hoge 
prijs. 
De Stichting Paardrijden Gehandicapten weet 
zich ook gesteund voor advies en andere 
zaken door de Stichting Vrienden van de SPG. 
De bestuursleden daarvan komen allen uit de 
Lionsclub Apeldoorn. Voorzitter Bé de Vries 
van de SPG heeft tevens zitting in het bestuur 
van de Stichting Vrienden van de SPG. 
 
Het bestuur spreekt in dit Jaarverslag haar 
waardering uit voor de inzet van velen om het 
de gehandicapte medemens mogelijk te 
maken te genieten van de prachtige 
paardensport. 
 
Dit jaar werd gekenmerkt door de gevolgen 
van de Vogelpest in Nederland. Ook de SPG 
ondervond daarvan de nadelige invloeden. Het 
vertaalde zich in minder Huifkartochten (een 
bron van inkomsten voor de SPG) en de 
jaarlijkse menwedstrijden konden geen 
doorgang vinden.  
 
Het jaar 2004 zal een jaar worden wat 
bestuurlijk gezien in het licht zal staan van de 
werkzaamheden rondom de verplichtingen 
vanwege de ARBO wet. Een goede zaak, 
maar voor een vrijwilligersorganisatie een 
zware belasting. 
We gaan die niet uit de weg en zullen er voor 
zorgen, dat onze ruiters, menners en 
vrijwilligers profijt zullen hebben van de 
opgestelde voorschriften en protocollen. 
Volgend jaar berichten wij uitgebreid daarover. 
 
Apeldoorn, mei 2004 
Het Bestuur  
Stichting Paardrijden Gehandicapten 
Apeldoorn 
 
 

 



 
 
 

Jaarverslag 2003 SPG Apeldoorn    Pagina 3 van 7 

 
 
  BESTUURSZAKEN 
 

Bestuurssamenstelling 
In de loop van 2003 hebben wij als SPG 
afscheid genomen van Annette Kwakernaak 
en Alma Steunenberg is gestopt per 31 
december 2003. 
Beide dames hebben zich tijdens hun 
bestuurslidmaatschap volledig ingezet voor de 
Stichting. 
Jammer dat we hen als bestuursleden moeten 
missen. Annette blijft gelukkig als vrijwilliger 
verbonden aan de SPG. 
Het bestuur zag er eind 2003 als volgt uit: 
Voorzitter        : Bé de Vries 
Secretaris        : Alma Steunenberg 
Penningmeester       : Jan van der Zanden 
Coördinator Paardrijden   : Co de Groot 
Bestuurslid Wedstrijden   : Camilla Vos 
Bestuurslid        : Jan Waldus 
Het bestuur vergaderde 9 keer. 
 
Financiën 
De Jaarrekening over 2003 kon met een klein 
positief saldo worden afgesloten. Dat kwam 
mede omdat we in het jaar 2003 de post 
afschrijving van paarden, tuigen en koetsen 
niet hadden opgenomen! 
Voor grotere vervangingen en/of uitbreidings-
investeringen zijn we nog steeds aangewezen 
op specifieke sponsor acties. 
De menlesgelden zijn in 2003 aangepast zodat 
ze “inde pas lopen” met het lesgeld voor het 
paardrijden. 
De penningmeester heeft al vroeg in het jaar 
de nodige papieren bij de Gemeente 
ingeleverd om er zeker van te zijn dat de 
gemeentelijke subsidie ook dit jaar aan de 
SPG zou worden verstrekt. Zonder deze 
subsidie is het werk van de SPG onmogelijk. 
Daarop moeten we ons het komende jaar ook 
richten als de nieuwe besprekingen van de 
budgetten van de gemeente aan de orde 
komen. De mare ging al vooruit dat er fors 
bezuinigd moet worden. 
 
Leden aantallen 2003 
Paardrijden 95 waarvan 6 niet uit Apeldoorn 
(2002 resp 108 en 10) 
Mennen 29 waarvan 2 niet uit Apeldoorn 
(2002 resp. 35 en 2) 
 
ARBO wetgeving 

Er is in 2003 een flinke aanzet gemaakt 
betreffende de verplichtingen op het gebied 
van de ARBO wet. 
Nadat de RI&E door het bureau Pro(t)action 
was uitgebracht is door het bestuur een Plan 
van Aanpak opgesteld voor het Paardrijden en 
het Mennen. 
Tevens is door de secretaris een 
voortschrijdend beleidsplan opgesteld waarin 
het ARBO-project is geïntegreerd. 
Direct daarop is hard gewerkt aan het 
opstellen van protocollen. Hierbij kon gebruik 
gemaakt worden van de voorbeelden die door 
de FPG ter beschikking waren gesteld. Ook is 
een begin gemaakt met het opstellen van een 
complete documentatie map, waarin naast de 
protocollen ook alle andere zaken des SPG’s 
worden opgenomen. Een naslagwerk 
toegankelijk voor alle bestuursleden en 
geïnteresseerden. 
 
Kleding inzamelingsactie 
De SPG is aangesloten bij de Vereniging 
Paardrijden Gehandicapten Oost. 
Deze vereniging krijgt van de Gemeente 
Apeldoorn niet ieder jaar een vergunning voor 
het inzamelen van Kleding en textiel. 
Al jaren proberen we een permanente 
vergunning te krijgen voor deze inzameling. 
Het levert de SPG een flink bedrag op als er 
tenminste kan en mag worden ingezameld in 
Apeldoorn! Dit jaar is het weer niet gelukt om 
deze permanente vergunning te bemachtigen. 
We blijven proberen. Het zou natuurlijk 
prachtig zijn als er een zekere mate van 
continuïteit is bij het verzamelen zodat we ook 
onze PR activiteiten daarop kunnen 
afstemmen. De opbrengst zou daarmee wel 
eens drastisch hoger kunnen uitvallen. 
 
Promotie SPG Apeldoorn 
Wij hebben onze activiteiten bekend gemaakt 
bij de Sociaal Pedagogische Dienst Veluwe. 
Op zaterdag 30 augustus heeft de SPG 
deelgenomen aan de Jaarlijkse Cursusmarkt 
van CODA. 
De belangstelling voor dat wat de SPG te 
beiden heeft was redelijk maar niet 
overweldigend. De plaats (begane grond) van 
de kraam was beter dan het vorige jaar. 
Er hebben een aantal vrijwilligers aangemeld. 
Uiteindelijk is er één daadwerkelijk begonnen 
en is nog steeds erg enthousiast.  
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PAARDRIJDEN 
 

 
Ruiters 
Ruiters komen uit de verschillende 
Zorginstellingen en hebben soms een dubbele 
handicap (geestelijk en lichamelijk) 
Een overzicht van het aantal ruiteruren over de 
laatste jaren: 

2001 1719 ruiteruren (MKZ crisis) 
2002 2175 ruiteruren 
2003 2342 ruiteruren 

 
Vrijwilligers 
We kennen ca 30 vrijwilligers die zich zeer 
regelmatig inzetten voor de begeleiding van de 
ruiters. Het is opmerkelijk dat velen reeds jaren 
als vrijwilliger optreden. 
We halen onderstaand nog maar eens de 
opmerking aan die we vermeldden in het 
verslag over 2002: 
Van de vrijwilliger wordt veel inzet en kennis en soms tact 
gevraagd. Hij of zij moet de bereidheid hebben klaar te 
staan voor de gehandicapte medemens. Bovendien moet hij 
of zij met paarden kunnen omgaan. En dat wil in dit geval 
niet zeggen dat er lekker kan worden paard gereden maar in 
sommige gevallen betekent het vele kilometers lopen naast 
het paard van de gehandicapte. Menvrijwilligers zorgen er 
voor dat de rolstoelen op de wagens worden geduwd, de 
paarden worden geborsteld en ingespannen en moeten voor 
het paard staan als er even wordt gerust. In hun vrije 
weekend moeten ze dan naar het Hietveld rijden om de 
paarden te voeren. Kortom vrijwilligers lopen letterlijk het 
vuur uit hun schoenen   
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal wat 
afgenomen. Dat komt mede omdat het 
adressen bestand is bijgewerkt.  
We hebben pogingen ondernomen om meer 
vrijwilligers bij ons werk te betrekken, maar de 
resultaten zijn niet bemoedigend. 
Eenmaal per jaar vindt er een evaluatie avond 
plaats met de vrijwilligers paardrijden. Alle 
lopende zaken passeren de revue en ook 
verteld het bestuur over de stand van zaken en 
de plannen die het bestuur heeft betreffende 
de SPG. 
 
Instructrices 
De lessen worden gegeven in Manege 
Pothoven in Beemte Broekland. 
De manege is aangesloten bij de federatie 
Nederlandse Rij Scholen (FNRS).  

Instructrices zijn in het bezit van het diploma 
Commandanten Opleiding. 
Een viertal instructrices verzorgen de lessen. 
Zij zijn speciaal daarvoor opgeleid bij de 
Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG). 
Deze opleiding omvat naast theorie ook 
praktijk in het lesgeven en het rijden. 
 
Paarden 
De SPG beschikt over 4 eigen paarden. 
In dit verslagjaar is het paard GRANTA 
verkocht, omdat ze niet meer geschikt was 
voor het rijden in de manege. 
Aan de kwaliteit van de paarden worden hoge 
eisen gesteld. Niet ieder paard is geschikt om 
door gehandicapten te worden gereden. Er 
wordt van het paard een hoge mate van 
betrouwbaarheid en vriendelijkheid geeist. 
Bovendien moeten de paarden lang en soms 
hard werken. Vooral de meer geoefende 
menners en ruiter vragen van een paard ook 
nog dat het goed in de dressuursport moet 
presteren. 
 
Deskundigheids bevordering 
Elke vrijwilliger ontvangt het blad “Bit”. Daarin 
worden diverse onderwerpen de Paardensport 
betreffende Gehandicapten behandeld 
Komende jaar zullen de vrijwilligers weer in de 
gelegenheid worden gesteld een cursus NSG 
begeleider Sport Paardrijden te volgen. 
 
Selectiegroep 
De SPG is in november 1999 gestart met een 
selectiegroep van 8 ruiters. Al enige tijd 
bestond onder de groep ruiters, gesteund door 
hun ouders c.q. verzorgers, de behoefte om 
deel te kunnen nemen aan paardrijlessen 
waarin hogere eisen aan de techniek van het 
rijden zouden worden gesteld. Een en ander 
betekent dat de ruiters op een hoger niveau 
worden aangesproken en daardoor meer leren 
en ook meer plezier aan het paardrijden 
beleven. 
 
Diplomarijden 
Het inmiddels traditionele diplomarijden werd 
gehouden op zaterdag 8 november 2003. 
Om 13.00 uur was de start van dit evenement, 
dat altijd weer even spannend is voor de 
ruiters, paarden, vrijwilligers en organisatie. 
Weken, soms maanden van te voren begint 
het bij de ruiter te kriebelen. 
Niet alleen bij de ruiters overigens want 
voordat alles weer geregeld is ben je zo aardig 
wat tijd verder. Gelukkig kon de organisatie 
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ook dit jaar weer een beroep doen op de inzet 
van een groot aantal vrijwilligers. 
Het programma werd als altijd geopend door 
Bé de Vries en daarna was het aan de ruiters 
van het eerste deel hun rijkunsten aan het 
publiek te tonen. Ieder op zijn of haar niveau. 
Na afloop van deel één van het programma 
werden de diploma’s en medailles uitgereikt 
o.a. door wethouder Gutteling, die als 
vertegenwoordiger van de Gemeente 
aanwezig was. 
Het pauze nummer werd verzorgd door “De 
Pothovense Puntmutsjes”, een 
gelegenheidsgroep van zeer ervaren ruiters uit 
de manege die een waar spektakel opvoerden 
met veel galopgeweld en paarden die heftig 
door de bak schoten. Alles bleef uitstekend 
onder controle en voor het publiek was er veel 
te kijken. 
Aan het eind van de middag was wederom 
wethouder Gutteling bereid de verdiende 
diploma’s en medailles uit te delen en om te 
hangen, dit keer samen met de President van 
Lionsclub Apeldoorn, Frank Eggelmeijer 
geassisteerd door Vice President Michel de 
Sonnaville. Deze beide heren overhandigden 
als laatste de fel begeerde LIONS Wisselbeker 
aan Alie Marks. Zij straalde! 
Daarna kon iedereen weer terugkijken op een 
zeer geslaagde middag en keerde allen 
huiswaarts. 
CdG 
 
Ruitersport weekend Amersfoort 
Het beste om hierover wat te vermelden is het 
weergeven van een verslag van één van de 
deelneemsters: 
Elk jaar wordt er door een aantal ruiters van de 
S.P.G. weer reikhalzend uitgekeken naar het 
ruitersportweekend in Amersfoort. Onder 
normale omstandigheden wordt dit weekend 
jaarlijks aan het einde van juni georganiseerd. 
De omstandigheden waren echter de laatste 
jaren niet geheel normaal. Kon de wedstrijd het 
ene jaar niet doorgaan vanwege een 
besmettelijke paardenziekte op de manege, 
het volgende jaar ging het niet door vanwege 
de M.K.Z. In 2002 konden we eindelijk weer 
meedoen. Het was nog wel even spannend of 
de wedstrijd door zou gaan, nu vanwege de 
vogelpest en het daaraan verbonden 
vervoersverbod voor paarden in bepaalde 
regio’s. Gelukkig was het gebied eind juni weer 
vrijgegeven voor het houden van wedstrijden.  
Niets stond ons dan ook in de weg om op 
zaterdag 21 juni 2003 om 14.00 uur met 7 

ruiters en evenzoveel begeleiders vanuit 
Apeldoorn te vertrekken voor een sportief 
weekend in Amersfoort. Naast de groep uit 
Apeldoorn komen hier diverse ruiters uit de 
wijde omtrek. Allen zijn zij aangesloten bij de 
plaatselijke S.P.G.. 
We bivakkeren zoals gebruikelijk op de 
Bernhard Kazerne in Amersfoort. De manege 
Marcroix is gelegen op het terrein van de 
Kazerne. Na een legitimatie bij de poort 
werden we hartelijk onthaald op de manege. 
Nadat we ons hadden gemeld op het 
secretariaat, brachten we de bagage naar de 
slaapzalen. Dit gaf de nodige hilariteit over wie 
bij wie op de zaal zou slapen. Eén van de 
ruiters had zelf oordoppen meegebracht voor 
de nacht. Uiteindelijk vonden we allemaal een 
plekje. Na het opmaken van de bedden was 
het tijd voor de broodmaaltijd, welke we op een 
slaapzaal hebben genuttigd.  
Hierna was het tijd om ons om te kleden voor 
de feestavond. Op zaterdagavond wordt zoals 
gebruikelijk een feest georganiseerd voor alle 
ruiters en begeleiders waar vooral veel wordt 
gelachen en gedanst. Ook werd er veelvuldig 
een polonaise ingezet waar geen ontkomen 
aan was. We zijn helemaal uit onze bol 
gegaan, maar om 23.00 uur kwam er ook aan 
dit feest een eind. De slaapzalen werden weer 
opgezocht, de tanden gepoetst en de pyjama’s 
aangetrokken. Het was ook de hoogste tijd om 
te gaan slapen, want op zondag stond de 
wedstrijd op het programma. 
Zondagmorgen was een paar begeleiders al 
heel vroeg wakker. Zij hadden zeker last van 
wedstrijdstress. Bij de ruiters was hier nog niet 
veel van te merken. Een enkeling had zelfs 
trek in een koude douche. Ik wist dat het 
comfort op de kazerne niet groot was, maar 
een warme douche was wel fijn geweest. 
Hierna hebben we gezamenlijk een heerlijk 
ontbijt genuttigd in de mensa van de kazerne. 
Nadat wij onze buiken ruim hadden gevuld 
werd het tijd onze bagage weer op te halen en 
de slaapzalen op te ruimen. 
Nu togen we naar de manege om de 
verrichtingen van de andere ruiters te bekijken. 
Onze ruiters kwamen pas na de middag in 
actie. Hierdoor as er ook nog tijd om heerlijk 
buiten in het zonnetje te zitten kletsen. Na de 
lunch (wederom in de mensa) was eindelijk 
ons sportieve gedeelte van ons verblijf in 
Amersfoort aangebroken en gingen we 
opnieuw naar de manege. Hier waren 
inmiddels de instructrices Anja de Ruiter en 
Joke Dreierink aangekomen met de paarden. 
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Barrel en Kalline waren keurig gepoetste en 
hadden ingevlochten manen. Niets stond dan 
ook een buitengewone prestatie in de weg 
voor onze ruiters, die inmiddels wel behoorlijk 
zenuwachtig waren geworden. Alle ruiters 
werden op tijd op het paard geholpen en 
tijdens de proef begeleid door instructrice Anja 
of Joke. Iedereen deed zijn uiterste best, 
desondanks werden er toch een paar foutjes 
gemaakt. Nu was het voor ons wachten op de 
prijsuitreiking en de zenuwen gierden ons zo 
langzamerhand door de keel. Nadat ook de 
laatste ruiters hun proeven hadden gereden 
kregen we nog een fraaie show te zien van de 
eigenaresse van de manege. Zij is Grand-Prix 
ruiter en rijdt dus op hoog niveau. 
“Meedoen is belangrijker dan winnen” was er 
aan het begin van dit weekend opgemerkt door 
één van onze ruiters, maar toch wilden we 
allemaal graag weten wie er nou in onze 
categorie deze wedstrijd had gewonnen. Vorig 
jaar was Chris van Beek met de beker naar 
huis gegaan. 
Dit jaar was de concurrentie van de andere 
ruiters er groot. Na de prijsuitreiking in de 
andere categorieën, kwam uiteindelijk het 
verlossende woord en mocht Germy Schuyl de 
eerste prijs in ontvangst nemen. Deze beker 
was weer voor Apeldoorn. Na een dankwoord 
aan de organisatie was er een eind gekomen 
aan een gezellig en sportief weekend.  
Na gezamenlijk nog een patatje te hebben 
gegeten was het toch echt tijd om weer naar 
huis te gaan. De ruiters zien al weer uit naar 
het weekend in 2004. 
Ena Bruin 
 
 
 

 
 
AANGESPANNEN 
RIJDEN 
 

Menners 
Menners zijn veelal rolstoelgebonden. Zij 
worden begeleid door ervaren Koetsiers. 
In 2003 werden ruim 135 menlessen gegeven. 
 
Met succes is door Marion Steehouwer en 
Ruud van Ramele deelgenomen aan de 
Apeldoornse Ruiter en Men kampioen-
schappen op de rubrieken Mennen dressuur 
en Vaardigheidsproef (kegeltjesrijden). 
De daar plots ontstane materiaalpech aan de 
koets is op zeer inventieve wijze verholpen 

door de heer Hennie Hissink, die als vast 
begeleider/ instructeur verbonden is aan de 
selectie groep van SPG menners. Hennie veel 
dank, je hebt de wedstrijd daarmee voor de 
SPG menners gered! 
BdV 
 
Koetsiers 
Er is weinig (gelukkig maar) verloop bij de 
Koetsiers van de SPG. 
Een vertrouwde groep van 13 ervaren 
Koetsiers die allen in het bezit zijn van het 
Recreatie Koetsiersbewijs (één en tweespan) 
afgegeven door de Stichting Recreatie 
Koetsier en Ruiter bewijzen (SVR). 
Vier Koetsiers zijn menles bevoegd. 
Bij het geven van menlessen ( op dinsdag 
avond) aan recreatie menners, is het 
gebruikelijk dat er 2 Koetsiers aanwezig zijn. 
Ter ondersteuning van de meninstructeur kan 
eventueel gebruik worden gemaakt van een 
van de overige SPG Koetsiers. 
Wedstrijd menners ( op de woensdag avond) 
krijgen les van Arend=Jan Hammink, bevoegd 
meninstructeur en examinator KNHS1) en 
ORUN2)  
1) Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie, Fed. Centrum in 
Ermelo/Uddel 
SVR maakt geen deel uit van de KNHS 

2) Opleiding Ruiter Unie Nederland 
 
 
Paarden 
De SPG bezit 3 Haflingers die worden ingezet 
bij de menlessen. De paarden zijn gestald op 
het terrein van Plurijn (’t Hietveld) in 
Beekbergen. 
 
Materiaal 
Het materiaal waarmee wordt gewerkt bestaat 
uit: 
 1 Tweewiel menwagen 
 1 Vierwiel menwagen 
Beide zijn aangepast voor het gebruik door 
Rolstoelgebonden menners. 
 
Deskundigheids bevordering 
Naast het jaarlijkse trainingsmoment te geven 
door een bevoegd instructeur Aangespannen-
rijden, voor alle koetsiers in het onderhouden 
van hun de Mentechnische vaardigheden is er 
ook veel aandacht besteed aan de controle op 
de kwaliteit van de materialen als tuigen te 
beoordelen voor elke  Huifkarrit of Menles. 
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Verdeeld over de koetsiers is er mede ter 
bevordering van kennis deelgenomen aan: 
 “ Excursie Koninklijke Stallen voor rijtuigen en 
tuigen kennis. 
 “ Een Men-clinic uitgaande van de federatie 
KNHS te Ermelo , 
“ Bezoek aan de beurs Koets&Paard te ’s 
Hertogenbosch. 
“  Elke koetsier ontvangt het blad  “de 
Mensport” .  
 Er is door de SPG selectiegroep Mennen 
deelgenomen aan een trainingsdag uitgaande 
van de Landelijke Vereniging van Wedstrijd 
Ruiters en Menner met een lichamelijke 
handicap. Deze wordt jaarlijks gerealiseerd op 
het federatie centrum KNHS te Ermelo.  
Aan het dressuurmatig rijden met een 
“aanspanning” wordt op basis van algemene 
theoretische uitgangspunten in de praktijk 
geoefend. Hierbij wordt elke combinatie kritisch 
begeleid op de mogelijkheden die menner en 
paard samen zouden kunnen realiseren.  
Men gaat uit van de mogelijkheden van de 
menner niet van zijn/haar beperkingen. 
Een trainingsdag van kwalitatief hoog niveau. 
Er is dan ook bij veel deelnemers de behoefte 
deze trainingsdagen meerdere malen per jaar 
te volgen. 
BdV 
 
 

 
 
HUIFKAR RITTEN 
 
 
Huifkartochten worden met veel 

plezier door de vrijwilliger koetsier gerealiseerd 
naar grote tevredenheid van de klanten. 
Er wordt gereden voor en met de cliënten van 
Zorginstellingen en voor gezinnen met een 
gezinslid die een handicap heeft. 
Dit kan met de huifkar voor een rit met een 
aantal personen of met een kleine koets voor 
één of twee personen. 
De koetsen zijn op gemakkelijke wijze rolstoel 
toegankelijk. 
Afhankelijk van de wensen, kan men een tocht 
maken in de landelijke omgeving met de 
dorpen Oosterhuizen en Lieren tot in Loenen. 
Of men kiest voor een tocht met veel bos en 
heide als uitgangspunt. 
Vanzelfsprekend kan men deze tochten onder 
breken voor een kleine zelfverzorgde lunch in 
de open natuur . 
BdV 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN 2003 
Pannenkoeken tocht 
De plaatselijke menvereniging “ de Kromme 
Zweppe” te Ugchelen heeft ook in 2003 voor 

alle SPG cursisten en hun 
begeleiders weer een 
PRACHTIGE zonovergoten 
koetsentocht door de Hoog 
Buurlose bossen 
gerealiseerd. 

Een lange stoet met allerlei verschillende 
soorten aanspanningen en rijtuigen en twee 
huifkarren maakten samen een prachtig en 
vrolijk geheel 
Een genot voor de deelnemende koetsiers en 
hun passagiers als ook voor de vele 
toeschouwers. 
Bij de schaapskooi op de Hoog Buurlose heide 
werd de traditionele Pannenkoekenstop 
gehouden. 
Vrijwilligers van de Menvereniging “de Kromme 
Zweppe” waren daar al aanwezig om voor de 
ruim 70 deelnemers aan deze unieke 
koetsentocht de nodige Pannenkoeken te 
bakken. 
Onder het genot van een drankje werden de 
pannenkoeken smakelijk genuttigd. 
Dank aan de vereniging “De Kromme Zweppe” 
die dit evenement niet alleen verzorgt met 
talloze vrijwilligers maar ook in zijn geheel 
sponsort. 
BdV 
 
 


