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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 in 2003. De resultaten van de 
inspanningen met betrekking tot de ARBO 
wetgeving treft u elders aan. 
 
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 Verenigingsbureau 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. 
Het Verenigingsbureau gaf een bijdrage voor 
de deskundigheidsbevordering van 
Vrijwilligers. 
 
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. 
 
Ook de SPG wordt geconfronteerd met een 
teruglopend aantal vrijwilligers. Dat is jammer, 
omdat op de overblijvende vrijwilligers een 
zwaarder beroep wordt gedaan. Daarom 
spreekt het bestuur haar waardering uit voor 
de inzet van velen om het de gehandicapte 
medemens mogelijk te maken, te genieten van 
de prachtige paardensport. 
 
Het jaar 2005 zal een jaar worden dat 
bestuurlijk gezien in het licht zal staan van de 
afrondende 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, maart 2005 
Het Bestuur  
Stichting Paardrijden Gehandicapten  
Apeldoorn 
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  BESTUURSZAKEN 
 

Bestuurssamenstelling 
In de loop van 2004 hebben wij afscheid 
genomen van Co de Groot als bestuurslid.. 
Co coördineerde het Paardrijden en het was 
dan ook geen eenvoudige taak om een 
opvolgster voor haar te vinden.  
Maar soms heb je geluk.  
Ook in dit geval, want we kunnen zeggen dat 
we in Sandra Lucassen een waardige 
opvolgster hebben gevonden van Co de Groot. 
Het bestuur zag er eind 2004 als volgt uit: 
Voorzitter        : Bé de Vries 
Secretaris        : Jan Waldus 
Penningmeester       : Jan van der Zanden 
Coördinator Paardrijden   : Sandra Lucassen 
Bestuurslid Wedstrijden   : Camilla Vos 
Het bestuur vergaderde 6 keer. 
 
Financiën 
De Jaarrekening over 2004 kon met een  
positief saldo worden afgesloten, omdat 
we ook in 2004 de post afschrijving van 
paarden, tuigen en koetsen niet hebben 
opgenomen. 
Voor grotere vervangingen en/of investeringen 
zijn we aangewezen op specifieke sponsor 
acties. 
 
Het jaar 2004 werd gekenmerkt door het 
verlies van enkele paarden. Gelukkig hebben 
we in 2004 de paarden kunnen vervangen. 
Financieel ondersteund door o.a. de Stichting 
Old Grand Dads en de stichting Edith Jacoba 
samen met de verzekeringsuitkeringen zijn we 
er financieel goed uitgekomen. 
 
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. 
In goed overleg met de gemeente zijn we er in 
geslaagd het bestaande subsidieniveau te 
handhaven. 
Ook het komende jaar moeten we ons dan ook 
daarop richten als in april de nieuwe 
besprekingen met de gemeente aan de orde 
zijn. 
 

In de loop van 2004 is een aanvang gemaakt 
met de ontwikkeling van een unieke marathon 
menwagen. Het Monuta Charity Fund stortte 
een mooi bedrag voor deze wagen en ook de 
Stichting Impuls was ons gunstig gezind door 
een bedrag te storten. 
Met deze stortingen is de financiering nog lang 
niet rond.  
Er moet in 2005 nog veel gelobbyd worden, 
om de rest van het bedrag bij elkaar te krijgen. 
We hebben echter zeer goede verwachtingen 
dat de Johan Cruijff Foundation een forse 
bijdrage zal leveren. Daarnaast zegde de 
Lionsclub Apeldoorn ook toe in 2005 een 
bedrag te willen bijdragen aan de ontwikkeling. 
Speciaal de ontwikkelaar en bouwer van de 
marathonwagen Andries Veenman uit 
Klarenbeek steekt erg veel ( en we overdrijven 
daarmee niet) tijd in de ontwikkeling, die hij 
ook deels als sponsoring ziet van de SPG.  
 
Leden aantallen 2004 
Eind 2004 waren er 83 ruiters en waren er bij 
het project aangespannen rijden 20 mensen 
betrokken. 
We moeten constateren, dat het aantal 
gehandicapte menners de afgelopen jaren iets 
is teruggelopen. Ook het aantal vrijwilligers is 
afgenomen. 
In 2005 zal een gerichte actie worden 
gehouden onder Paardrijverenigingen in 
Apeldoorn voor het werven van Vrijwilligers. 
Ook zal meer aandacht worden besteed aan 
het werven van gehandicapte Ruiters. De 
moeilijkheid is echter, dat we bij de Manege 
Pothoven slechts een beperkt aantal uren tot 
onze beschikking hebben wat de opname van 
nieuwe ruiters belemmerd. We zijn hoopvol 
gestemd voor de nabije toekomst, omdat 
Manege Pothoven fors gaat uitbreiden en 
wellicht ook meer uren aan de SPG kan 
aanbieden. 
 
ARBO wetgeving 
In 2004 zijn een groot aantal; protocollen en 
voorschriften gereed gekomen. 
Aan de Vrijwilligers (Paardrijden en Mennen) is 
een boekje uitgereikt met de voor hen van 
belang zijnde protocollen en voorschriften.  
Drs. L. Lamkin is bereid gevonden op te treden 
als vertrouwenspersoon voor de Vrijwilligers 
van onze Stichting.  
Bij het secretariaat ligt nu een Documentatie 
map met alle relevante gegevens over de 
Stichting en de protocollen en voorschriften. 
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Een naslagwerk toegankelijk voor alle 
bestuursleden en geïnteresseerden. 
 
Kleding inzamelingsactie 
De SPG is aangesloten bij de Vereniging 
Paardrijden Gehandicapten Oost. 
Tot dusver werd ten gunste van de SPG aan 
de bovengenoemde Vereniging een 
inzamelvergunning verleend voor het ophalen 
van oude kleding. 
Vele jaren achtereen heeft de SPG zich 
inspannen om een vergunning te krijgen met 
een permanent karakter.  
In 2004 is door de Gemeente Apeldoorn de 
toezegging gedaan om de Vereniging 
Paardrijden Gehandicapten Oost Nederland 
voor een periode van 5 jaar een vergunning te 
verlenen. Met deze toezegging kan SPG een 
begeleidend PR programma opzetten en 
uitvoeren om het resultaat van de inzameling 
per jaar hoger te maken. 
De netto opbrengst van de inzameling kan de 
SPG dan aanwenden voor bijvoorbeeld het 
jaarlijks geplande onderhoud van het vele 
harnachement en koetsen. 
 
 
 
 
 

 
PAARDRIJDEN 
 
 
 

Ruiters 
Ruiters komen uit de verschillende 
Zorginstellingen en hebben soms een dubbele 
handicap (geestelijk en lichamelijk) 
Dit jaar realiseerden we 2445 ruiteruren. 
 
Vrijwilligers 
We kennen ca 26 vrijwilligers die zich zeer 
regelmatig inzetten voor de begeleiding van de 
ruiters. Het is opmerkelijk dat velen al jaren als 
vrijwilliger optreden. 
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. 

 
In januari waren in Apeldoorn de verkiezingen 
voor de VRIJWILLIGER VAN  HET JAAR 2003 
Onze Anton Mikuska werd als zodanig 
gekozen! 
Toon was zeer aangenaam verrast en eigenlijk 
wel een beetje trots en zeer vereerd dat hij 
gekozen was. 
Namens het bestuur nogmaals van harte 
gefeliciteerd Toon!  
Maaarr…….. ook Wilma Moerman kreeg deze 
waardering als Vrijwilliger van het jaar 2003, 
als lid van Bravo, (de Vereniging voor 
aangepaste sporten).  
Wilma is actief binnen de SPG bij het 
Aangespannen rijden en doet daar voor het 
bestuur ook enkele hand en span diensten! 
 
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. 
Instructrice wissel 
In 2004 heeft een instructrice wisseling plaats 
gevonden. Anja de Ruiter heeft vele jaren de 
lessen verzorgd en al herhaaldelijk te kennen 
gegeven hiermee te willen stoppen.  
We hebben naar oplossingen gezocht en 
gelukkig Miralda Buitenhuis bereid gevonden 
de les over te nemen.  
Anja natuurlijk ontzettend bedankt voor al die 
energie die je jarenlang in de vrijdaggroep hebt 
gestopt!  
 
Paarden 
De SPG beschikte eind 2004 over 3 eigen 
paarden. 
In dit verslagjaar is het paard Aswan verkocht. 
Dit was nodig omdat het paard geen plezier 
meer had aan het manegewerk, terwijl Aswan 
een geweldig paard is voor een privé situatie. 
De huidige eigenaresse kende Aswan omdat 
ze zelf paard rijdt bij de manege Pothoven en 
wilde het paard graag overnemen. Het gaat 
Aswan zeer goed! 
 
Het paard Purilie (Purdy) moest aan de 
verzekering worden overgedragen.  
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Purdy is overigens in 2002 met succes 
geopereerd aan een inwendige hoefafwijking 
en heeft daarna een half jaar weidegang (rust) 
gehad. In 2004 werd echter aan de andere 
hoef dezelfde kwaal vastgesteld. In goed 
overleg met de verzekeraar moest worden 
besloten tot overdracht van het paard aan de 
verzekering. 
 
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 geëist. 
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. 
 
In de loop van 2004 zijn de paarden Oliver en 
Xena aangekocht.  
 
Deskundigheids bevordering 
Elke vrijwilliger ontvangt het blad “Bit”. Daarin 
worden diverse onderwerpen de Paardensport 
betreffende Gehandicapten behandeld 
 
Een bijzonder geste 
In 2004 kwam een telefoontje binnen bij het 
secretariaat van de KLPD (Korp Landelijke 
Politie Diensten Apeldoorn). 
Men wilde graag de overtollige hoeveelheid 
rijbroeken schenken aan de SPG. Dat was 
uiteraard niet tegen dovemansoren gezegd. 
Na “inspectie” van de coördinator Paardrijden 
Sandra Lucassen werden de rijbroeken zolang 
opgeslagen bij Evert Bleumink en stuk voor 
stuk uitgereikt aan de ruiters die daarvoor 
belangstelling toonden. Bijna alle rijbroeken 
vonden een eigenaar. De overgebleven 
rijbroeken zijn geschonken aan de zuster 
Stichting in Leiden. 
 
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 traditionele diplomarijden moest door 
omstandigheden worden uitgesteld tot januari 
2005. 
 
Ruitersport weekend Amersfoort 
Op 12 en 13 juni 2004 namen een 7-tal ruiters 
onder leiding van een instructrice van Manege 
Pothoven deel aan het ruitersportweekend. 
Dit evenement wordt gehouden in de Manege 
Marcroix op de Prins Bernhard Kazerne te 
Amersfoort. 
 
 
 
 

 
 
AANGESPANNEN 
RIJDEN 
 

Menners 
Enkele menners zijn rolstoelgebonden. Zij 
worden begeleid door ervaren Koetsiers. 
In 2004 werden 114 menlessen gegeven. 
 
Omdat de meninstructeur Arend-Jan Hammink 
wegens drukke werkzaamheden elders niet in 
de gelegenheid was de lessen te verzorgen 
heeft Martin Elders op bekwame wijze een 
heel seizoen deze taak op zich genomen en 
met succes! 
Wij zijn Martin erkentelijk voor zijn hulp en 
vooral voor de plezierige wijze waarop hij les 
heeft gegeven. 
 
Met succes is deelgenomen aan 2 lokale 
menwedstrijden door de wedstrijdmenners. 
Marion Steehouwer, Ruud van Ramele en Bea 
van Putten namen deel aan de Apeldoornse 
Ruiter en Men kampioenschappen. 
Marion en Bea hebben ook deelgenomen aan 
de Samengestelde wedstrijden in Busloo. Op 
deze wedstrijden is flink gepresteerd door de 
menners, want de concurrentie met valide 
menners kon ruim worden aangegaan. Een 
prestatie van formaat! 
 
De recreatie menners ontvingen wekelijks hun 
lessen van Henk Hofman en Ben Essenstam. 
Naast de beginselen van de dressuur is er ook 
veel aandacht besteed aan het rijden op de 
openbare weg.  
Evert Bleumin heeft in dit jaar een aantal 
lessen van Ben Essenstam moeten  



 
 
 

Jaarverslag 2004 SPG Apeldoorn                                                                   Pagina 6 van 7   

overnemen, omdat Ben een gewaardeerde 
parcoursbouwer is in de periode maart tot en 
met mei voor de Landelijke Samengestelde 
wedstrijden die jaarlijks in Ugchelen worden 
gehouden. 
 
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: Timo, Winner en 
Waldo, die worden ingezet bij de menlessen. 
De paarden zijn gestald op het terrein van 
Plurijn (’t Hietveld) in Beekbergen. 
In september werd Donja, tijdens de tocht naar 
het startpunt voor de jaarlijkse 
pannenkoekentocht plots onwel. Door koetsier 
Bleumink is onmiddellijk besloten bij een nabij 
gelegen boerderij hulp te zoeken.  
De paardenarts dokter Bokhorst is die middag 
tweemaal bij Donja geweest, maar ondanks de 
goede zoregen en de behandeling van de 
paardenarts moest toch worden besloten om 
Donja uit haar lijden te verlossen. 
Paard Waldo is aangekocht ter vervanging van 
Donja. 
Alle hulp door de eigenaren van de boerderij 
hebben we erg op prijs gesteld en enkele 
weken later laten blijken door een kleine 
presentje namens de SPG. 
 
 
 

Materiaal 
Het materiaal waarmee momenteel wordt 
gewerkt bestaat uit: 
 1 Vierwiel menwagen 
 1 Huifkar 
Beide zijn aangepast voor het gebruik door 
Rolstoelgebonden menners. 
De in 2003 nog in ons bezit zijnde 2-wiel koets 
is verkocht aan een zorgboerderij in de 
Achterhoek. In de praktijk bleek het goed 
instellen van deze koets op basis van het 
totaalgewicht van de passagiers te veel 
problemen te geven, omdat er veelvuldig met 
wisselende laadgewichten wordt gewerkt bij de 
SPG. We zijn blij dat deze koets een goede 
bestemming heeft gekregen. 
 
Nieuwe koets 
Aan HCA  te Klarenbeek misschien beter 
bekend onder Veeneman te Klarenbeek, is in 
2004 de opdracht verstrekt een unieke 4-wiel 
marathon menwagen te ontwikkelen en te 
bouwen. 
Er zijn veel gesprekken geweest en 
deskundigen geraadpleegd. 
Adries Veeneman is druk doende geweest de 
nieuwe ontwikkelingen uit te testen.  
Zoals een geïntegreerde oprijbaan met hulplier 
voor een goede plaats voor de 
rolstoelgebonden koetsier. 
Ook moet er een plek voor de hulpkoetsier 
komen en voor de groom achterop. 
Het moest een wagen worden waarmee de 
rolstoelgebonden koetsier zal kunnen 
deelnemen aan het onderdeel marathon van 
de samengestelde menwedstrijden. 
Dat vereist extra aandacht omdat de wagen 
beslist niet mag omslaan en makkelijk moet 
zijn te besturen door een gehandicapte 
menner. 
In dat alles is Andries geslaagd! 
In november kon de nieuwe koets worden 
gepresenteerd op de beurs Paard en Koets in 
de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch. 
Op de grote showavond Aangespannenrijden 
is de koets gepresenteerd aan een twee 
duizend koppig publiek. 
Marion Steehouwer reed een perfect, foutloos 
vaardigheidsparcours met een tweespan 
Haflingers van Arend-Jan Hammink. 
Met Aren-Jan naast haar op de bok en Hennie 
Hissink als groom werd het een daverend 
succes waarmee een prachtige bijdrage is 
geleverd aan de paardensport voor mensen 
met een functie beperking en in het bijzonder  
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voor het Aangespannenrijden . 
De SPG wil de bouwer van deze unieke 
marathon koets Andries Veeneman en 
wedstrijdmenner Arend-Jan Hammink vanaf 
deze plaats nog eens hartelijk bedanken voor 
alle inspanningen en deskundige steun. 
 
Deskundigheids bevordering 
SPG koetsiers op cursus bij Mencentrum 
"Onder de Kastanje"te Kootwijkerbroek. 
Op 3 mei zijn we gastvrij ontvangen op het 
landelijk bekende Mensport centrum "Onder de 
Kastanje "  van  Bob van Asselt en Renate van 
Maanen  in Kootwijkerbroek. 
Voor de SPG koetsiers  vond hier de jaarlijkse 
training /cursus plaats, die gericht is op het 
onderhouden van kennis en vaardigheden, die 
van belang zijn bij de uitoefening het 
koetsierswerk bij SPG. 
Trainingsdag mennen. 
Zaterdag 10 april werd er op het paardensport 
centrum RIANT in Beekbergen een 
mentraining georganiseerd door de 
V.H.W.G.(Vereniging Hippische Wedstrijdsport 
Gehandicapten). 
Er is in november deelgenomen door de 
koetsiers aan een Menclinic, gegeven door de 
Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie in Ermelo/Uddel. 
Aan alle koetsiers wordt het blad “De 
Mensport” verstrekt. 
 
 
 

 
 
 
 
HUIFKAR RITTEN 
 

De coördinatie voor het boeken van deze 
huifkartochten berust bij Marion Steehouwer. 
Daar zit veel werk in. 
Marion nam deze taak over van oud 
bestuurslid Alma Steunenberg, die haar nog 
een tijdje van advies diende. 
Marion erg bedankt!  
Er zijn in 2004 totaal 121 uur gerealiseerd met 
de huifkar en de kleine menwagen. Hieraan 
namen ruim 700 Apeldoorners deel met een 
functiebeperking.  
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. 
 
 

 

 
 

 
Het was weer als vanouds! 
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. 
Leden van de Kromme Zweppe en vooral niet 
te vergeten hun dames:HARTELIJK DANK 
voor deze onvergetelijke middag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


