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   nieuwsuitgave van Manege zonder Drempels

Welkom
Welkom bij de Manege zonder Drempels. Dit is alweer de vierde 
uitgave van Stapvoets in de nieuwe vorm. Hadden we ooit gedacht dat 
Corona in 2021 ook nog zo veel effect zou hebben? Waarschijnlijk niet. 
Toch is er wel nieuws te vertellen en is het ook fijn als in deze tijd er 
verbinding kan zijn via de Stapvoets. We hopen zodra het weer kan 
elkaar weer te ontmoeten op de manege. 

Afscheid Pieter Oosterveld
Acht jaar lang was Pieter Oosterveld voorzitter van de manege zonder drempels. 
Per 1 januari a.s. heeft hij het stokje overgedragen aan Luuk Elzenga. Pieter heeft 
tijdens de bestuursvergadering in december afscheid genomen. Hij wenste ons toe 
dat de manege zonder drempels met “hart voor mens en dier” zal blijven doorgaan 
met huifbedrijden voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. 
De bestuursleden zijn Pieter zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en betrokken-
heid bij de manege. De stichting heeft zich onder zijn leiding steeds verder gepro-
fessionaliseerd in balans met het kleinschalige karakter van de manege en de 
gastvrije sfeer door medewerkers en een grote groep vrijwilligers
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Even voorstellen…nieuwe voorzitter Luuk Elzenga
Mijn naam is Luuk Elzenga, ik woon in Bennekom en heb buiten de Manege 
zonder Drempels ook nog een baan. Ik ben getrouwd met Irene en 62 jaar oud. 
De afgelopen vier jaar was ik al bestuurslid bij de Manege met als taak gebou-
wen en  terreinen. Ik hoop niet voor iedereen een nieuw gezicht te zijn, vele van u 
heb ik de afgelopen jaren al ontmoet. 
Het is een vreemde periode om het voorzitterschap over te nemen met het 
stilliggen van alle huifbed ritten en het overgrote deel van de verhuur van de 
appartementen. We missen het leven wat het rijden en de verhuur normaal 
brengt. De werkzaamheden met en voor de paarden gaan wel gewoon door. Er 
is veel onderhoud gepleegd, geschilderd, ledlampen aangebracht en onderhoud 
aan de Paddock. Tevens heeft al het groen op het terrein de afgelopen periode 
extra aandacht gekregen. Dit is mooi, maar niet het werk voor en met onze 
bezoekers dat we het liefste doen. Er is licht aan de horizon, maar het kan ons 
allen niet snel genoeg gaan.
De corona maatregelen leggen al deze werkzaamheden stil, we houden de 
berichtgeving nauw in de gaten om zodra we een verantwoorde mogelijk zien het 
huifbedrijden te hervatten. De verhuur van de gezinsappartementen is toege-
staan mits er alleen leden uit 1 gezin komen, helaas kunnen we ook voor hen 
geen huifbedrijden aanbieden. Voor groepen is het onder de huidige regels zo 
goed als onmogelijk om te komen logeren.
Houdt de website en facebook pagina van de Manege in de gaten want, zodra 
het kan, gaan we weer open waarschijnlijk wel met de algemeen geldende 
maatregelen rondom Corona zoals die op dat moment gelden.

De paarden in Coronatijd
IWe leven al meer dan een jaar in Coronatijd. De paarden hebben misschien een 
paar maanden onder het bed gelopen, maar niet meer dan dat.  Ondertussen staan 
zij niet alleen maar stil, maar doen gelukkig wel wat! Wij hebben namelijk een aantal 
super betrokken vrijwilligers die met de paarden actief zijn. Iedere vrijwilliger met 
het paard dat goed bij diegene past. Zo blijven onze paarden zowel fysiek als 
mentaal in vorm. We zijn ontzettend blij met deze meiden en vinden het leuk om 
hen in deze Stapvoets in het zonnetje te zetten.  Zoals jullie wellicht weten, leiden 
onze paarden een zo natuurlijk mogelijk leven: zij lopen in een kudde in een 
Paddock Paradise en we trainen hen op de manier van Parelli Natural Horse-
manship (PNH). PNH gaat uit van een natuurlijke communicatie tussen paard en 
mens. Het is goed te weten dat wij mensen roofdieren zijn en ons ook zo gedragen. 
Dat wil zeggen; wij zijn doelgericht, we communiceren naast lichaamstaal met onze 
stem. Paarden daarentegen zijn prooi/kudde- en vluchtdieren, zijn altijd alert op 
prooidieren,(ze kunnen bijvoorbeeld 360 graden om zich heen kijken. Paarden 



communiceren voornamelijk met lichaamstaal, willen harmonie in de kudde en 
hebben een natuurlijke leider nodig. Als je op de manier van het paard communi-
ceert, ga jij het paard en het paard jou beter begrijpen en spreek je dezelfde taal. 
Onze vrijwilligers hebben zich allemaal verdiept in deze wijze van communiceren en 
hebben hiervoor ook regelmatig les van PNH-instructeur Humphrey Dirks. Hierdoor 
zijn onze paarden goed door de Coronatijd doorgekomen

Stenen vanuit Schiphol hergebruikt…..
Nee , we krijgen geen landingsbaan en vliegtuigen op de Manege ,maar we hebben 
gebruikte stenen gekregen die op Schiphol over waren. Deze zijn in noeste arbeid 
op de Manege schoongemaakt en daarna verwerkt in een gedeelte van de Pad-
dock Paradise om een jaarlijks terugkerend modder pad te verharden. Het resultaat 

van de werkzaamheden is te 
bewonderen wanneer we 
weer op de Manege open-
gaan. Hartelijk dank aan de 
harde werkers en aan de 
aannemer die de stenen ter 
beschikking heeft gesteld en 
is komen brengen.
 
Het aangelegde pad rondom 
de paddock paradise 

Van links naar rechts:  Anneke/Mazzel, Belinda/Zepp,, Floor/Duke, Maxime/Toy, 
April/Tyco, Hanneke/Krissy



Alessa al 15 jaar vaste huifbedrijdster
Alessa wordt in mei 19 jaar en zij is een van de vaste huifbedrijdsters (al 15 jaar!). 
Elk jaar in juli komen zij een week op vakantie. Alessa mist het huifbedrijden en 
activiteiten uit het ritme van 
voorheen sterk. Hoe is het met 
haar gegaan in deze corona-
periode? Samen met haar 
ouders vertelt zij ons hierover 
in deze stapvoets

Op 14 maart 2020  kregen wij 
telefoon van de dagopvang 
dat ze vanaf die maandag 
twee weken dicht zouden 
gaan uit voorzorg. Niet 
wetende dat dat ook echt voor 
heel Nederland zou gaan 
gelden en dat voor onbepaal-
de tijd….
Dus 16 maart bleven wij 
(Alessa en moeder thuis). De 
eerste paar dagen waren met 
zijn tweetjes en gelukkig 
kwam daarna iemand van 
dagopvang om mij te helpen. 
Ze kwam 4 uurtjes per dag.
Dat vond ik ook wel weer leuk, even een ander gezicht.

De eerste maand ging het goed met Alessa. Ze had het naar haar zin thuis en we 
deden toch wel veel met haar. Maar daarna ging het helaas bergafwaarts. Thuis 
zijn vond ze niet meer leuk en als je wat vroeg aan haar, kreeg je amper reactie. 
Tja de hele dag opgescheept zitten met je moeder (en uiteindelijk ook de vaste 
begeleidster) is ook wel weer teveel van het goede. Gelukkig was er een beetje 
afleiding omdat ik om het weekend wel naar papa en de poezen kon en papa 
soms een dag in het weekend langs kwam. Alleen knuffelen met opa en oma mis 
ik ook, want dat doen we niet meer.

Op een gegeven moment mocht het basis onderwijs weer open. School zit 
tegenover ons huis. Iedere keer als we gingen wandelen, keek ze ons aan met 
de vraag… En ik dan?   Toen gingen we maar bij de pauze naar schoolplein toe 
en daar op een bankje zitten, kijken naar al die spelende kinderen. Dat was fijn. 



Alessa begon dan weer een beetje te glimlachen. We gingen met haar ook 
niet naar de supermarkt. Dat vond ze niet leuk.
Nee ik mag niet meer mee, waarom? Ik snap er niets van. 

Nadat de begeleiding geconstateerd had, dat het niet goed ging met 
Alessa,  had ze haar best gedaan om dagopvang toch mogelijk te maken. 
Na lang overleg mochten ze open voor cliënten die nog thuis wonen, maar 
wel met maatregelen die gelden. Een nieuwe groep is geboren, bestaande 
uit 4 cliënten. 
Joepie, ik mag weer naar de groep, al zegt mama wel dat deze nu anders 
is.
Cliënten mogen per 21 juni weer naar dagopvang, maar vervoer kon pas 
per 1 juli. 
Ik wilde zo graag naar de dagopvang en daarom heeft mama 1,5 week zelf 
gereden. Oh, wat was ik blij dat ik daar weer naartoe kon. 

De eerste 1,5 week was het natuurlijk even wennen en Alessa de enige op 
de groep. Dat kwam eigenlijk goed uit, zo kon men nog testen wat er 
eventueel aangepast kon worden met de maatregelen. De anderen kwa-
men per 1 juli. Toen zag je haar weer opbloeien. 
Wat heb ik de mensen, het geroezemoes en de activiteiten gemist.  

Vanaf die tijd is de dagopvang open gebleven. Ook met de lockdown welke 
in december 2020 is ingegaan. Alleen door verschillende omstandigheden 
is dagopvang vanaf maart op donderdagen dicht. Dus nu gaat Alessa 
voorlopig 4 dagen i.p.v. 5 dagen naar de dagopvang. Veel is afhankelijk 
van de vaccinatie voortgang. Alleen als iedereen 2x gevaccineerd is mogen 
er weer groepen gemixt worden. We weten bij Alessa nog steeds niet 
wanneer ze aan de beurt is. 
Er is zoveel anders tegenwoordig. Al die mensen die met mondkapjes op 
lopen (gelukkig hoef ik niet zo’n gek ding op). Ook als ze bij me komen 
voor de zorg, erg vreemd. En ook leuk om te proberen af te pakken. Dan 
elke keer dat als ik hoest of nies tijdens het wandelen die mensen die 
verschrikt kijken (is ook stiekem wel leuk). Maar ik heb zoveel gemist, de 
dagopvang en de groep, het boodschappen doen, lekker even weg gaan 
naar drukke plaatsen waar ik lekker mensen kan kijken. Knuffelen met de 
mensen die ik goed ken. Ik mis zeker ook het huifbedrijden en mijn vrien-
dinnen bij de manege, en hoop ze snel weer op het bed te kunnen rijden, 
en te genieten van de rit.

Alessa, Johanna en Niels 



Financiële update 2020
Het jaar 2020 was voor de manege zonder drempels ook een bijzonder jaar. 
Weinig activiteiten en daarbij de uitdaging om alles in financieel opzicht be-
heersbaar te houden. Ik wil in het bijzonder ingaan op de mogelijkheden die in 
2020 verlichting gaven. Subsidie, NOW regeling van de overheid en een legaat. 
Het bestuur is in 2020 actief geweest om subsidies van stichtingen en fondsen 
binnen te halen. Dit is gelukt en dit leverde maar liefst een bedrag van € 82.000,- 
op. Met behulp van dit bedrag kan de manege enkele noodzakelijke investerin-
gen doen. We zijn blij dat we hiermee ook een rolstoeldraaimolen kunnen 
plaatsen op het terrein. De NOW regeling van de overheid stelde ons in staat het 
personeel door te kunnen betalen tijdens corona periode.  Tevens was er een 
groot legaat in 2020 dat in een moeilijk jaar als 2020 zeer welkom was. Mede 
dankzij de structurele steun van donateurs en giftgevers zijn we in staat 2020 
positief af te sluiten. Wij hopen binnenkort weer geheel in bedrijf te zijn met 
huifbedrijden en verhuur van appartementen. Het personeel en vrijwilligers 
hebben hun best gaan alles goed bij te houden.
Dick Vis, penningmeester 

 

De nieuwe rolstoeldraaimolen. 
Een waardevolle toevoeging op het 
terrein van de manege. 

Samenstelling bestuur
We zijn  blij dat het bestuur een complete samenstelling heeft in 2021. Wouter 
Rozeboom en Marijke te Ronde zijn 1 januari gestart. De rollen zijn op hoofdlijnen 
als volgt verdeeld;
• Luuk Elzenga               Voorzitter
• Nienke van den Berg   Secretaris
• Dick Vis                        Penningmeester
• Wouter Rozeboom       Bestuurslid gebouwen en terreinen
• Dick Smith                    Bestuurslid interne administratieve organisatie
• Marijke te Ronde          Bestuurslid marketing en communicatie



Even voorstellen….. Wouter Rozenboom
Ik ben Wouter Rozeboom en woon al ruim 60 jaar in Bennekom. Ik ben getrouwd 
met Linette en wij hebben drie kinderen. Bij diverse Bennekomse verenigingen heb 
ik in het verleden bestuurswerk gedaan, waaronder het bestuur van een aantal 
lagere scholen in Bennekom. Daar leerde ik Luuk Elzenga kennen en was ik 
verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Toen Luuk mij vroeg om hem op te 
volgen als bestuurslid bij gebouwen en terreinen bij Manege Zonder Drempels heb 
ik direct “ja” gezegd, omdat ik het een prachtig initiatief vind waaraan velen, vaak 
op vrijwillige basis, zijn/haar steentje aan bijdraagt.

Oproep marketing en communicatie
Mijn naam is Marijke te Ronde. Ik woon sinds vijf jaar in Bennekom samen met 
mijn man en vier kinderen. Mijn man is hier vroeger opgegroeid en ik vond de 
omgeving met de bossen prachtig en Bennekom voelde heel open en vriende-
lijk aan. Zodoende hebben wij de randstand verruild voor een fijne woonplek 
hier in het dorp.  Ik kende de manege nog niet van dichtbij, alleen van naam en 
via de kerstkaarten actie en de kraam op de Vlegeldagmarkt. Naast mijn werk 
vind ik het mooi om ook van betekenis te kunnen zijn voor een stichting met 
grote maatschappelijke relevantie. Ik vond dat in de manege zonder drempels, 
omdat in het bijzonder op het thema marketing en communicatie versterking 
gewenst was. Hoe kunnen we verder werken aan zichtbaarheid en naamsbe-
kendheid? Zowel voor het huifbedrijden als verhuur van de appartementen. En 
hoe kunnen nieuwe vormen van fondsenwerving bijdragen aan het bestendigen 
van de toekomst van de manege? Hoe houden we donateurs en ambassadeurs 
goed op de hoogte? Welke  ideeën over de PR van de manege leven er? 
Vragen waar ik mij niet alleen over wil buigen. Ik wil graag een team communi-
catie ontwikkelen, zodat we dit thema met elkaar dragen. En zodat we talenten 
ook optimaal inzetten en verantwoordelijkheden verdelen. Wie wil hier met mij 
over meedenken? Ik hoor het graag. Mijn mailadres is communciatie@mane-
ge-zonder-drempels.nl 
Wanneer het weer kan qua regelgeving en ontmoeting zall ik een brainstorm 
avond organiseren in de ontvangsthal van de Manege. 

In memoriam
Deze winter hebben we met een memoriam op de website bericht dat vrijwillig-
ster Jopie Nellestein is overleden. Jopie was een dierenvriend in hart en nieren 
en heeft veel voor de manege betekend. Jarenlang heeft zij zich ingezet met het 
schilderen van de kerstkaarten en de jaarlijkse expositie georganiseerd. De 
Manege zonder Drempels is Jopie veel dank verschuldigd. We zullen haar 
missen.



STICHTING MANEGE ZONDER DREMPELS
Telefoon +31 318 415110 | www.manege-zonder-drempels.nl
E-mail: info@manege-zonder-drempels.nl
IBAN:  NL42 RABO 0387 0733 37

Uitnodiging
Vind je het leuk iets in de Stapvoets te schrijven? Mail dan svp jouw stukje (van 
ongeveer max. 100 woorden) met foto of gedicht naar; communicatie@mane-
ge-zonder-drempels.nl 

De manege in het etalageraam 
Oud historische vereniging Bennekom maakte het 
mogelijk dat de Manege zonder Drempels in de 
belangstelling stond in het dorp. In de etalage bij 
de Albert Heijn waren de schilderijen van Jopie 
Nellesteijn te zien, evenals aansprekende foto’s 
van het huifbedrijden en het gedicht van Larissa 
Verhoeff. 

Ter inspiratie
We missen iedereen die nu niet kan komen huifbedrijden. Houd vol, we hopen 

dat jullie het thuis goed maken. Hopelijk zal er in de 
loop van het voorjaar weer iets mogelijk worden.

Wist u dat?
U de stapvoets ook digitaal kunt ontvangen via de 
mail. Als u dit ook wilt kunt u dit doorgeven via info@
manege-zonder-drempels.nl


