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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 deelnemers plezier beleven 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.  
Ook dit verslagjaar zijn volgens een Plan van 
Aanpak diverse inspanningen getroost om de 
risico’s voor onze ruiters, menners en 
vrijwilligers tot een minimum te beperken. 
 
De SPG is aangesloten bij de Federatie 
Paardrijden Gehandicapten(FPG) en de 
Nederlandse Sportorganisatie voor mensen 
met een beperking NebasNsg.  
Vanwege het feit, dat de Stichting voorop loopt 
met de uitwerking van de voorschriften en 
protocollen inzake de ARBO wetgeving, stelt 
zij haar kennis eveneens ter beschikking aan 
Stichtingen binnen de FPG die op gelijke 
condities haar werkzaamheden verrichten. 
In Apeldoorn is de SPG lid van de 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 1981, is nog steeds verbonden met 
de SPG. Jaarlijks wordt door de zittende 
President de wisseltrofee tijdens het 
Diplomarijden aan de winnaar uitgereikt. 
 
In 2005 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 
deskundigheidsbevordering van de 
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 van 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 als adviseur 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 2006 zal een jaar worden dat in 
belangrijke mate in het licht zal staan van het 
25-jarig bestaan van de Stichting. 
 
Apeldoorn, maart 2006 
Het Bestuur  
Stichting Paardrijden Gehandicapten 
Apeldoorn 
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  BESTUURSZAKEN 
 

Bestuurssamenstelling 
In de loop van 2005 hebben wij afscheid 
genomen van Jan van der Zanden als 
penningmeester van onze Stichting. Jan heeft 
vele jaren het penningmeesterschap voor zijn 
rekening genomen en het zittende bestuur is 
hem daar zeer erkentelijk voor. 
Camilla Vos heeft door drukke 
werkzaamheden haar bestuurszetel moeten 
opgeven. Als steun en toeverlaat bij het 
Paardrijden heeft zij een flinke bijdrage 
geleverd aan het goed functioneren van dit 
onderdeel van de Stichting. Speciaal vermeld 
dient te worden de organisatie van de 
afvaardiging naar de wedstrijden in 
Amersfoort, deze heeft Camilla vele jaren met 
zorg geregeld. 
Eind 2005 waren we zo gelukkig, Syta 
Hammink te kunnen benoemen als 
penningmeester van onze Stichting. Syta is 
zeker geen onbekende in de menwereld mede 
door het feit dat haar man Arend Jan onze 
instructeur mennen is! 
Het bestuur zag er eind 2005 als volgt uit: 
Voorzitter        : Bé de Vries 
Secretaris        : Jan Waldus 
Penningmeester       : Syta Hammink 
Coördinator Paardrijden   : Sandra Lukassen 
Bestuurslid Wedstrijden   : vacature 
Het bestuur vergaderde 8 keer. 
 
Financiën 
De Jaarrekening over 2005 werd met een klein 
negatief saldo afgesloten. Afschrijving wordt 
niet meegenomen. Het negatieve saldo is 
mede ontstaan door het aanschaffen van 
aanvulling clubkleding.  
Voor grote vervangingen en/of investeringen 
zijn we aangewezen op specifieke sponsor 
acties. 
 
Het jaar 2005 werd gekenmerkt door het 
opzetten van een iets andere boekhouding. 
Hierdoor wordt e.e.a. nog inzichtelijker. 
 
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. 
 
Aantal betrokkenen in 2005 
Eind 2005 waren er totaal 92 ruiters en 
vrijwilligers betrokken bij het paardrijden en 
waren er bij het project aangespannen rijden 
19 mensen betrokken. 
We constateren, dat het aantal menners het 
afgelopen jaar gelijk is gebleven. Te weinig 
voor de mogelijkheden die de SPG te bieden 
heeft. In 2006 zal hieraan extra aandacht 
worden besteed door een intensieve werving 
voor dit onderdeel.  
In 2005 is een gerichte actie gehouden onder 
Paardrijverenigingen in Apeldoorn voor het 
werven van vrijwilligers. Ook zal in 2006 
aandacht worden besteed aan het werven van 
ruiters. De moeilijkheid is echter, dat we bij 
Manege Pothoven slechts een beperkt aantal 
uren tot onze beschikking hebben wat de 
opname van nieuwe ruiters belemmerd. We 
zijn hoopvol gestemd voor 2006, omdat 
Manege Pothoven fors is uitgebreid en wellicht 
ook meer uren aan de SPG kan aanbieden. 
 
ARBO wetgeving 
In 2005 zijn een groot aantal; protocollen en 
voorschriften aangepast en toegevoegd aan 
het Documenten boek. 
Aan de Vrijwilligers (Paardrijden en Mennen) is 
een boekje uitgereikt met de voor hen van 
belang zijnde protocollen en voorschriften.  
Bij het secretariaat ligt een Documentatie map 
met alle relevante gegevens over de Stichting 
en de protocollen en voorschriften. Dit  
naslagwerk is 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 
ingespannen om een vergunning te krijgen met 
een permanent karakter.  
In 2005 is door de Gemeente Apeldoorn de 
toezegging gedaan om de Vereniging 
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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 de koetsen, zodat we een 
klein positief resultaat kunnen behalen. 
 
 
 
 
 

 
PAARDRIJDEN 
 
 
 

Ruiters 
Ruiters komen uit de verschillende 
Zorginstellingen en hebben soms een dubbele 
beperking (verstandelijk en lichamelijk) 
Dit jaar realiseerden we 2200 ruiteruren. 
 
Vrijwilligers 
We kennen ca 28 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. 
Eénmaal 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 december 
waren in 
Apeldoorn de 
verkiezingen 
voor de 
VRIJWILLIGER 
VAN HET 
JAAR 2005 
Onze Corinne 
Cornelissen 
werd met nog 
twee 
vrijwilligers van 
andere  

 

verenigingen als zodanig gekozen! 
Corinne vindt wel, dat eigenlijk álle SPG 
vrijwilligers een dergelijke prijs zouden moeten 
krijgen. We sluiten ons daar als bestuur van 
harte bij aan, maar er kan er maar één zijn, 
binnen de SPG, die de prijs krijgt van de 
Gemeente en dat was voor dit jaar Corinne! 
Van harte proficiat! 
 
Instructrices 
De lessen worden gegeven in Manege 
Pothoven in Beemte Broekland. 
De manege is aangesloten bij de federatie 
Nederlandse Rij Scholen (FNRS).  
Een drietal instructrices verzorgen de lessen. 
Zij zijn in het bezit van het diploma 
Commandanten Opleiding en speciaal 
opgeleid bij de Federatie Paardrijden 
Gehandicapten (FPG). Deze opleiding omvat 
naast theorie ook praktijk in het lesgeven en 
het rijden. 
 
Paarden 
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. 
Eind 2005 beschikte de SPG over 4 paarden. 
Deze paarden zijn allen gestald op Manege 
Pothoven. In 2005 kregen wij door een 
schenking ons laatste paard erbij, genaamd 
Sundance.  
 
Deskundigheids bevordering 
Elke vrijwilliger ontvangt het blad “Bit”. Daarin 
worden diverse onderwerpen uit de 
Paardensport behandeld 
Ook werd er in 2005 de gelegenheid geboden 
om deel te nemen aan een EHBO avond 
Hieraan deden 14 vrijwilligers mee. 
 
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 
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worden aangesproken en daardoor meer leren 
en ook meer plezier aan het paardrijden 
beleven. 
 
Diplomarijden 
Elk jaar wordt de mogelijkheid geboden aan 
ruiters om deel te nemen, aan het jaarlijkse 
Diplomarijden. Ruiters mogen dan laten zien 
aan ouders/vrienden/bekenden wat zij zoal 
geleerd hebben het afgelopen jaar. Dit 
Diplomarijden is vaak zo rond de maand 
november. 
In 2005 echter hebben we wegens 
omstandigheden 2x dit festijn gehad. In januari 
en oktober werd er voor een diploma en 
medaille gereden in Manege Pothoven. 

 
Edwin Telting krijgt de trofee uitgereikt door de President van 
Lionsclub Apeldoorn Eric Bürmeister. Instructrice Joke Dreierink 
is de steun in de rug. 
 

Elise Homan (als pechvogel) krijgt vrijkaartjes aangeboden van 
Juliana Toren door Loco-burgemeester van Beckhoven 

 
 
 
 

Ruitersport weekend Amersfoort 
Op 21 en 22 mei 2005 namen een 6-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 

 
In het verslagjaar 2005 zijn 101 menlessen 
gerealiseerd, waaronder een aantal die door 
SPG zijn aangeboden aan de beheerder van 
de kinderboerderij van het Hietveld. 
 
Menners: 
Met succes is deelgenomen aan twee lokale 
menwedstrijden en aan de samengestelde 
Menwedstrijd te Utrecht op “de Dag van het 
Aangespannen Paard.”  
 
De wedstrijd menners ontvangen les van 
instructeur Arend Jan Hammink en Hennie 
Hissink. 
Vastgesteld kan worden dat in het verslagjaar 
de rijtechnische vaardigheden zijn 
toegenomen. 
De in 2004 in gebruik genomen 
rolstoeltoegankelijke marathonwagen heeft 
een grote meerwaarde voor de 
wedstrijdmenners. 
Het geeft hen de mogelijkheid tot een 
completere en daarmee ook een volwaardiger 
deelname aan wedstrijden. 
  
De recreatiemenners ontvingen hun lessen 
van Henk Hofman en Bennie Essenstam 
Naast de beginselen van de dressuur is er ook 
veel aandacht besteed aan het rijden op de 
openbare weg. 
Evert Bluemink heeft in dit waar wederom een 
flink aantal lessen van Ben Essenstam 
overgenomen. Omdat Ben jaarlijks een 
gewaardeerde parcoursbouwer is in de periode 
van maart t/m mei t.b.v. de Landelijke 
Samengestelde Menwedstrijd te Ugchelen. 
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Koetsiers: 
Er is weinig verloop bij de koetsier van de 
SPG. 
Een vertrouwde groep van 13 ervaren 
koetsiers die allen in het bezit zijn van het 
Koetsiersbewijs (één en tweespan) afgegeven 
door de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen 
Recreatieruiter (SRR) 
Vier van deze Koetsiers zijn door de SPG als 
menles bevoegd aangewezen. 
 
Paarden: 
De SPG bezit t.b.v. het project het 
aangespannen rijden drie Haflingers: Timo, 
Waldo en Winner. 
Deze worden ingezet voor de menlessen en 
voor het koetsierswerk recreatie ritten met 
huifkar of kleine koets.  
 
Deskundigheid bevordering: 
Vanuit het bestuur wordt actief beleid gevoerd 
t.b.v. taakgerichte deskundigheid bevordering 
voor de vrijwilligers. In het kader van het 
project het aangespannen rijden hebben de 
koetsiers, mede op eigen verzoek, een training 
ontvangen in menvaardigheden bij Stalhouderij 
Anton Lankhorst. Tevens is aandacht besteed 
aan het omgaan met paarden in het algemeen 
en in het bijzonder bij het optuigen/aftuigen 
van de paarden. 
Samen met de vrijwilligers, betrokken bij het 
paardrijproject zijn enkele avonden besteed 
aan EHBO-beginselen onder leiding van een 
EHBO-docent. 
 
Diplomarijden voor de recreatiemenners van 
de SPG. 
De SPG wordt ieder jaar in de gelegenheid 
gesteld door menvereniging “de Kromme 
Zweppe “ om tijdens hun oefendag in oktober, 
het kampioenschap voor de SPG menners te 
verrijden. Dit blijkt telkens weer een prachtige 
mensportdag te zijn. 
Geweldig om op een dergelijk goed 
georganiseerd evenement als SPG te gast te 
mogen zijn. Hiervoor zijn wij “de Kromme 
Zweppe” zeer erkentelijk. 
De SPG wedstrijdmenners waren tevens te 
gast op dit evenement en werden daarmee in 
de gelegenheid gesteld om eens flink te 
trainen op het onderdeel 
marathon/hindernissen rijden. 

 
v.l.n.r. Koetsier Bennie Essenstam, 1e prijs winnaar Jonathan 
Edenburg, 2e prijs winnaar Willem v.d. Heuvel en koetsier Henk 
Hofman 

Met dank aan ieders inzet  en in ‘t bijzonder 
aan de organisatie van “de Kromme Zweppe”. 
 
Demo Marathonwagen in het Olympisch 
Stadion te Amsterdam 
De SPG werd uitgenodigd door de Johan 
Cruyff Foundation om tijdens hun jaarlijks te 
houden sportdag t.b.v  sporters met een 
lichamelijke/zintuiglijke en/of verstandelijk 
functiebeperking hun tak van sport te 
demonstreren. 

Bé de Vries legt aan een zeer geïnteresseerde Johan Cruyff de 
bijzonderheden uit van onze marathon wagen. Andries 
Veeneman luistert op een afstandje mee. Marion Styeehouwer 
en Hennie Hissink zijn in de ban van Cruyff. 
 
Voor de SPG betrof dit de demonstratie van de 
rolstoeltoegankelijke marathonwagen, waaraan 
de Johan Cruyff foundation een aanmerkelijk 
financiële bijdrage heeft geleverd. 
Groot was de belangstelling voor deze 
marathonwagen in ’t algemeen en in het  
bijzonder door de aanwezige topsporters uit 
alle takken van de sport als ambassadeurs 
optreden voor de Johan Cruyff foundation. 
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Demonstratie Marathonwagen in Wehl (nabij 
Hummelo). 
Bij de Stichting Paardrijden Zandewierde te 
Wehl is op hun verzoek de 
marathonwagen gedemonstreerd. 
Manege Zandewierde hield een open dag ter 
ere van de opening van hun nieuwe manege, 
welke uitsluitend ten behoeve van de 
paardensport voor mensen met een functie 
beperking is opgezet. 
Hennie Hissink en Marion Steehouwer hebben 
binnen het programma van deze 
feestelijke dag tweemaal de marathonwagen 
gepresenteerd.  
Tijdens het rijden van vele wendingen en met 
de nodige tempowisselingen werden de vele 
belangstellenden over de eigenschappen van 
deze unieke marathonwagen met behulp van 
een omroepinstallatie geïnformeerd door Be de 
Vries. 
SPG Apeldoorn feliciteert manege 
Zandewierde met hun prachtige nieuwe 
manege. Een manege met een bijzonder hoge 
functionele meerwaarde voor de 
paardensporters met een lichte- t/m een 
ernstige functiebeperking. 
 
Wensdag voor Maureen Groenhagen uit 
Blijham  
De ouders van de achtjarige Maureen 
Groenhagen bezochten in 2004 de stand van 
HCA / Veeneman op het evenement Paard & 
Koets die jaarlijks wordt gehouden in de 
Brabant Hallen te ‘s Hertogenbosch. 
SPG was daar met HCA., Andries Veeneman, 
aanwezig t.b.v. de presentatie van de 

rolstoeltoegankelijke 
marathonwagen. 
Gegevens werden 
uitgewisseld......en zo 
blijkt dan ruim een jaar 
later dat dit de fam. 
Groenhagen goed van 
pas kwam. 
Mw Groenhagen, 
moeder van Maureen, 
beoefent zelf de 
mensport. 
Moeder en dochter 
Maureen hebben 

samen heel wat uurtjes op de koets 
doorgebracht in de omgeving van Blijham, tot 
een fataal moment van een verkeersongeval, 
dat Maureen trof. 
Maureen koesterde al heel lang de wens om, 
samen met moeder, weer te kunnen mennen,  

door gebruik te maken van een 
rolstoeltoegankelijke menwagen. 
Het blad " Vriendin” heeft een rubriek  
" Wensdag” t.b.v. haar trouwe lezers. 
SPG werd benaderd door de redactie van 
genoemd blad dat Maureen de wens had om, 
in Apeldoorn, de Veluwe, een koetsentocht te 
kunnen gaan maken samen met haar moeder. 
SPG heeft deze dag met de beide dames 
Goenhagen graag verzorgd in aanwezigheid 
van de redactie van genoemd blad. 
Hennie Hissink  en Jan Waldus hebben 
gezorgd dat het voor Maureen en haar moeder 
een prachtige koetstocht is geworden in de 
bosrijke natuur rond om Beekbergen. 
Tegen Maureen en haar moeder willen we als 
SPG zeggen: 'Graag gedaan". 
 
Rijden voor de Koningin.  
Op 13 augustus 2005 bezocht Koningin Beatrix 
Apeldoorn in het kader van haar 25-jarig 
regeringsjubileum. 
Apeldoorn, de stad in het groen, de stad 
verbonden met het huis van Oranje in het 
bijzonder door paleis ‘t Loo.  
Door de plaatselijke Stichting Koninklijk 
Apeldoorn werd De Stichting Paardrijden 
Gehandicapten uitgenodigd om met haar 
unieke rolstoeltoegankelijke marathonwagen 
een bijdrage te leveren aan dit Koninklijke 
bezoek tijdens de parade op de Loolaan. 

Marion op de bok in afwachting van het signaal dat ze mag gaan 
rijden. Hennie Hissink als (hulp)Koetsier 

 
Marion Steehouwer zittend in haar eigen 
rolstoel viel de eer te beurt het tweespan 
Haflingers, Winner en Waldo te mogen 
mennen met haar vaste grooms de heren 
Hennie Hissink en Evert Bluemink. 
Beide grooms zijn daags vóór dit evenement, 
druk aan het poetsen geweest. 
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Er mag niets op de aanspanning aan te 
merken zijn, als je uit rijden gaat, is de vaste 
overtuiging van de grooms, als oude rotten in 
het vak. 
Voor deze wel zeer bijzonder gelegenheid 
“rijden voor de Koningin” is er extra gepoetst. 
De aanspanning was dan ook een plaatje en 
oogstte veel waardering van het publiek, vier 
rijen dik, op de Loolaan. 
Deze prachtige, rustieke Loolaan is de 
verbindingslaan tussen paleis ’t Loo, waar het 
Hippisch Saluut werd gebracht aan de 
Koningin en de Grote Kerk waar de Koningin 
een gebrandschilderd raam als cadeau van de 
Apeldoornse bevolking in ontvangst heeft 
genomen. 
De aanwezige speaker gaf met kennis van 
zaken aan het publiek op zeer deskundige 
wijze uitleg over het unieke van deze 
rolstoeltoegankelijke marathonwagen. 
Mensport schreef eerder uitvoering over deze 
koets die vervaardigd is door de heer Andries 
Veeneman van de firma HCA te Klarenbeek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
HUIFKAR RITTEN 

 
De coördinatie van de huifkarritten berust bij 
Marion Steehouwer. Hierin gaat veel tijd en 
werk zitten. Er zijn in 2005 in totaal 125 ritten 
gereden. Waarvan 110 met de kleine 
menwagen. En 17 ritten met de huifkar. Aan al 
deze ritten namen ruim 750 Apeldoorners deel 
met een functiebeperking.  

Henk Hofman en Hennie van Zwienen met een wagen vol 
geladen… 

De Huifkarritten en ritten met de kleine 
menwagen worden met veel plezier door 
vrijwillige koetsiers gerealiseerd.  
Ook de mensen met een functiebeperking 
genieten zichtbaar van deze ritten. Dit alles 
wordt gerealiseerd naar grote tevredenheid 
van de klanten. Er word gereden voor en met 
cliënten van zorginstellingen. En voor een 
gezin met een gezinslid die een handicap 
heeft. Ook valide gezinnen kunnen een 
huifkarrit bestellen. Er zijn 12 zitplaatsen in de 
huifkar. Voor kleine rolstoelen zijn er 4 
plaatsen. En voor elektrische rolstoelen 
hebben we 2 plaatsen. Of U maakt een rit met 
de kleine menwagen voor een of twee 
personen. De huifkar en kleine menwagen zijn 
zeer gemakkelijk toegankelijk voor personen in 
een rolstoel. Afhankelijk van de wensen kan 
men een rit maken in een landelijke omgeving 
met de dorpen Oosterhuizen, Lieren en 
Loenen. Of men kiest voor een rit met veel bos 
en heide. Vanzelf sprekend kan men die ritten 
ook onderbreken voor een kleine zelfverzorgde 
lunch in de open lucht. 
 
 
 
 
 

 

 
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! 
 
 
 
 
 
Uitreiking Johan Cruyf tegel.  
Op een koude winderige dag in het najaar 
kwam Kristiaan Timman van de Johan Cruyff 
Foundation ons een tegel aanbieden vanwege 
een in ’ t oog springend project: de 
marathonwagen.  
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Afgesproken was dat we de wagen ook 
zouden demonstreren, het was echter erg 

koud. Dit mocht de 
pret niet drukken. 
Hennie Hissink was 
al vroeg aanwezig 
om het paard te 
poetsen en ervoor 
te zorgen dat alles 
er tip top uitzag.  
 
 

Kristiaan Timman op de koets 
 
De begeleider van het Hietveld was zo 
vriendelijk om ons uit te nodigen in de 
schaftkeet. Daar was koffie, thee en een 
kachel! Dit werd zeer gewaardeerd.  
We hebben de tegel in ontvangst genomen en 
daarna hebben Hennie en Marion Kristiaan 
meegenomen op de koets om zelf te laten 
ervaren hoe fijn de koets rijdt.  

De koetsiers Marion en Hennie met de trotse bestuursleden Jan 
Waldus, Syta Hammink en Sandra Lukassen 
 
Nu moet de tegel nog een vaste plaats krijgen 
op het Hietveld. Dit gebeurt binnenkort. 
 
 
 
 
 
De PvdA fractie van Apeldoorn op bezoek bij 
de SPG 
Dinsdag 04 oktober, hadden we een extra 
grote groep vrijwilligers, zij het dan wel 
eenmalig maar alle kleine beetjes helpen.  
De PvdA had een promotiecampagne, waarin 
zij wilden laten zien dat ze niet alleen 
vergaderen, maar ook zeker de handen uit de 
mouwen konden steken.  
 

Een groep van 11 fractieleden had zich dan 
ook aangemeld om een keer mee te helpen in 
de stallen met zadelen/poetsen ed. Een 
andere groep is bezig geweest om een 
hindernisparcours uit te zetten, en weer een 
andere groep hielp mee met afzadelen. 
Het was een ‘gezellige drukke middag’. Er zijn 
er zeker een aantal mensen bij, die hun angst 
voor paarden hebben overwonnen. 
De PvdA’er’s raakten er van overtuigd, dat wij 
de Gemeentesubsidie echt nodig hebben om 
onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren! 
 

  
    Wethouder Spoelstra ( toen nog en misschien straks weer) 
    nam gelijk de teugels in handen. 

 
 

 
     Beoogd wethouder Reitsma overwon haar angst voor  
     paarden en kan nu dus met een gerust hart de politieke  
     arena in! 

 
 


