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Welkom
Welkom bij de Manege zonder Drempels. Dit is alweer de najaarseditie 

van Stapvoets. We hebben als Manege zonder Drempels een moeilijke 

tijd achter de rug. Het overlijden van Anja van Velsen heeft impact op 

iedereen die betrokken is bij de manege. We zoeken de kracht en 

inspiratie om hiermee om te gaan en om als stichting ook weer nieuwe 

stappen te durven zetten richting toekomst. In deze stapvoets leest u 

verschillende verhalen over wat de manege zo eigen maakt en wat er 

gebeurt achter de schermen. Voorzichtig blij zijn we dat de expositie in 

november weer door kan gaan en het is ook heel fijn om weer zo veel 

mensen te ontmoeten met huifbedrijden. Wat hadden we dat gemist. 

Vorige keer zag u de stapvoets in kleur. Dat blijven we doen, we zijn 

een kleurrijke manege. Daarnaast is ook het nieuwe logo verwerkt.Dat 

was op de website al zo, maar nu trekken we dat in al onze uitingen 

door.
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Im memoriam Anja van Velsen
Als we denken aan de Manege zonder Drempels, dan denken 
we ook aan Anja. Zij was immers ruim 35 jaar verbonden aan de 
manege. Het was haar thuis. 

Ooit begonnen als helpende hand van oprichter Johan 
Roelofsen en uitgegroeid tot boegbeeld van de manege. Met 
haar eigenzinnige visie over het welzijn van paard en mens, haar tomeloze inzet, 
en de hulp van een hele schare medewerkers en vrijwilligers, heeft de manege 
zich ontwikkeld tot een prachtig bedrijf. Een plek waar iedereen zich welkom 
voelt en waar huifbedrijden op nummer één staat. 

Anja overleed op 28 juni. Een enorme schok en intens verdrietig voor iedereen 
die haar kende. Overweldigend waren de enorme hoeveelheid kaarten en blijken 
van medeleven, na haar overlijden. 
Met haar warme persoonlijkheid en een luisterend oor voor iedereen, had ze bij 
velen een plekje in het hart. Ze heeft immens veel betekend in de levens van 
iedereen die kwam huifbedrijden en hun naasten, en daarmee ook voor de 
manege. Daar zijn we onvoorstelbaar dankbaar voor. 

Even voorstellen 
Ik ben Leonie en voor mijn opleiding als hoefspecialist, bij 
het Centrum voor Hoefgezondheid doe ik onderzoek naar 
het sobere ras. Ik was heel blij verrast dat ik ook bij Mane-
ge zonder Drempels welkom was om de paarden de 
komende 8 maanden te monitoren, meten, observeren en 
bevindingen documenteren. Met mijn opleiding en onder-
zoek hoop ik mij te onderscheiden en ik wil mij graag 
ontwikkelen als specialist met focus op het sobere ras.

Waarom de kudde van Manege Zonder Drempels? 
Op de eerste plaats natuurlijk om de fantastische kudde Tinkers! Ik wil mij richten 
op het sobere ras omdat daar mijn hart het snelst van gaat kloppen. Binnen dit ras 
kom je bij Tinkers specifieke uitdagingen in gezondheid tegen. Ik ben grote 
voorstander van een paardenleven op een Paddock Paradise en de paarden 
krijgen hooi als (basis) ruwvoer/voeding. Ik denk dat ik met de Kudde bij deze 
Manege waardevolle informatie kan vergaren en hopelijk na mijn studie een 
bijdrage kan leveren het paardenwelzijn van het mooie sobere ras. Mocht je meer 
willen weten over mijn onderzoek, ik vertel je er graag over! 

Tot ziens bij Manege Zonder Drempels!

De zaterdag van Michel Koning en zijn familie.
Zaterdag 2 oktober trof Marijke te Ronde de familie 
Koning bij de manege. Zij wilde graag meer horen 
over hoe zij aan de manege verbonden zijn. In dit 
interview lees je meer!

Hoe zijn jullie bij de Manege betrokken geraakt? 
Wij waren hier in de buurt op vakantie, 15 jaar terug, 
Michel was toen 38 jaar. We hoorden over de 
manege en kwamen kijken. Michel moest in het 
begin erg wennen aan de nieuwe indrukken, maar 
al gauw werd wel duidelijk dat het bewegen op het 
huifbed Michel goed zou doen. Met name voor zijn 
longen. Hij hoest dan het slijm makkelijker op. En 
Michel beleeft veel plezier aan dit uitje, dat al snel een wekelijkse frequentie 
kreeg.

Hoe zie jij aan Michel dat hij zich verheugt op het huifbedrijden?
Dat begint ruim van te voren. Dan tellen wij het aantal dagen af op onze vingers, 
hij begrijpt dat heel goed. Hij straalt als we thuis een fotolijst van de manege 
laten zien. Dan weet hij dat we weer bijna gaan. Op zaterdag is hij vroeg wakker 
want hij weet; vandaag is het huifbedrijden!
 En in de auto als we de snelweg af zijn weet hij al de weg. Dan knikt hij met zijn 
hoofd naar “links’ en “rechts”. Dat is handig voor zijn oom Gerrit, die tevens elke 
zaterdag de chauffeur is van de rit van Amsterdam naar Bennekom. Yvonne is de 
zus van Marijke Koning en zij gaat dus elke zaterdag ook mee met haar man. 

En gaan jullie hier ook op vakantie?
Eerst wisten wij niet dat wij ook bij de manege vakantie konden houden. Dus 
toen het andere vakantiehuisje dichtging en Anja uitgebreid de gezinsapparte-
menten liet zien, waren we gelijk heel enthousiast. Wat een openbaring de 
gastvrijheid op de manege. Werkelijk alles is aanwezig en aan alles is gedacht. 
Op vakantie kan Michel iedere dag huifbedrijden en fietsen op de rolstoelfiets. 
Daar geniet hij van, en wij ook! Meestal komen we drie keer per jaar. Sowieso 
altijd in maart als Michel jarig is, daar maken we een groot feest van. Dan komen 
zijn neefjes ook en is het taart eten geblazen. 

Wat betekent de manege voor jullie?
Blijdschap en vrijheid. Vrijheid in de zin van ook kunnen fietsen en meedoen met 
activiteiten. Op zijn 50e zat Michel voor het eerst op de rolstoelfiets. Dat was zo 
bijzonder! Blijdschap omdat je je kind ziet genieten op het huifbed, dat doe jezelf 



als ouder ook enorm goed. Daarnaast is het voor ouders fijn om in de ontmoe-
tingsruimte andere ouders te zien en te spreken. Je begrijpt elkaar goed, het is 
soms het begin van lange vriendschappen. Een ieder kan zich goed inleven in 
de ander, maar er worden ook vaak praktische tips uitgewisseld.
Hoe is het voor jullie om op de manege te komen en Anja te moeten missen?
Dat was een zeer grote schok toen wij hoorde over het overlijden van Anja. Het 
heeft erg impact gehad en we zijn er nog elke dag verdrietig over. Ze heeft veel 
voor ons betekend. Bij alle medewerkers en vrijwilligers voelen wij warmte, 
gastvrijheid en een groot hart. En bij Anja was dat nog eens extra speciaal. Ze 
was zo behulpzaam en had oog voor alles. De kleine dingen die het verschil 
maakten. 

Tijdens het interview zien we dat Michel inmiddels van het huifbed afgetild is 
en weer in zijn rolstoel zit. Met een grote glimlach op zijn gezicht zien we hem 
vervolgens met Oom Gerrit rondjes fietsen door de binnenbak. 

Nu zag ik jullie net voor het interview met allerlei cadeautjes en etiketjes aan 
de gang. Kun je vertellen wat jullie daarmee doen?
Samen met mijn zus Yvonne zorgen we ervoor dat de cadeau shop van de 
manage elke week goed gevuld is. Bezoekers en Logés van de appartementen 
kunnen hier een aardigheidje kopen voor een jarige of zieke, maar er zijn ook 
leuke zelfgemaakte souvenirs die je kunt kopen als aandenken aan de vakantie-
week. We struinen vele plekken af in Amsterdam en omstreken en het is een 
sport om een mooi assortiment uit te stallen op de tafel. De opbrengst gaat 
100 % naar de manege, daar zijn we best een beetje trots op. 

Marijke te Ronde dankt haar naamgenoot Marijke voor het leuke interview. 
Daarna is het tijd om u via onderstaande foto een impressie te geven van de 
cadeaushop in de manege. 

Yvonne (links) en Marijke Koning bij de cadeautafel die zij organiseren. 

Afscheid Dick Smith
Na een periode van vier jaar is Dick 
Smith binnen het bestuur gestopt. 
Daar hebben we in de vergadering 
van 24 augustus bij stil gestaan. 
Dick heeft in al die jaren veel tijd en 
energie besteed aan het professio-
naliseren en digitaliseren van alle 
administratieve processen. En dat 
waren er nogal wat! We zijn dank-
baar dat Dick zich daar zo voor in 
wilde zetten en wensen hem veel 
succes toe bij zijn nieuwe rol binnen de Brinkstraatkerk. De rol van Dick Smith is 
inmiddels overgenomen door Guus Jacobs. Hij stelt zich verderop in deze 
stapvoets voor.

Twee nieuwe paarden bij de Manege: Ivy en Whisper
De afgelopen maanden is er veel veranderd in de kudde: helaas hebben we in 
juni het paard Mazzel moeten laten inslapen. Hij was één van onze jongere 
paarden; samen met Bless vormde hij een superspan onder het huifbed. Een 
paard verliezen, is altijd vreselijk verdrietig.

Zoals de meesten van jullie 
misschien al hebben gezien, 
lopen er twee nieuwe paarden 
in onze kudde: het zijn twee 
merries. Ivy is twee jaar; 
Whisper is drie. Ze zijn 
makkelijk te herkennen: ze 
hebben geen dekens op en 
zijn allebei zwartbont. Ivy is 
de kleinste en heeft het 
meeste zwart. Anja is in juni 
nog mee geweest om ze uit 
te zoeken en ze hier te 
verwelkomen. De eerste paar 

maanden hebben stonden de paarden apart in de wei, zodat ze elkaar goed 
konden leren kennen en konden wennen. 
Begin september zijn ze allebei bij de andere paarden in de kudde gezet. Ze 
hadden het wel even zwaar: vooral Quinn en Duke vonden het nodig ze flink op 
te jagen, maar op een gegeven moment keerde de rust weer terug en hebben ze 

Een beeld van Mazzel in de paddock.



Nieuw bestuurslid Guus Jacobs
Ik ben Guus Jacobs en woon met heel veel plezier in Bennekom, samen met 
mijn vrouw Pauline. Sinds 2019 geniet ik van mijn pensioen. In mijn werkzame 
leven heb ik bij diverse banken gewerkt, in verschillende functies. 2 Jaar 
geleden ben ik vrijwilliger geworden bij de Manege en werkte met Dick Smith 
aan het opbouwen en onderhouden van een relatiedatabase. Dick gaf onlangs 
aan zijn taken als bestuurslid te willen neerleggen en vroeg mij om hem op te 
volgen - daar heb ik met instemming van het bestuur “ja” op gezegd. Ik lever 
graag een bijdrage in het verder moderniseren en gebruiksvriendelijker maken 
van de administratie. Dat doe ik graag; sámen met medewerkers en vrijwilli-
gers van de Manege. En naast de werkzaamheden bij de Manege ben ik ook 
vrijwilliger bij het Belmonte Arboretum in Wageningen. Heel afwisselend dus!

Hoe hield de Manege zonder Drempels zich staande in 2020?
Mogelijk dat velen van u dit afvroegen vorig jaar. Normaliter bestaan onze 
inkomsten uit huifbedrijden, verhuur appartementen, giften en donaties.
Wij hebben in 2020 tevens steun ondervonden van de overheid door de NOW en 
TVL-regelingen om het personeel te kunnen doorbetalen en ook om voor de 
vaste lasten een tegemoetkoming te ontvangen.

Maar deze inkomsten en steun
waren bij elkaar niet voldoende.

Wij zijn gelukkig geholpen door personen die bij leven in hun testament een 
legaat of erfenis nalieten aan de Manege zonder Drempels. Deze mensen 
kunnen wij nu niet meer persoonlijk bedanken, maar zij zijn door hun nalaten-
schap en warmte voor onze doelgroep voor ons de reddende engel geweest in 
2020. Heel bijzonder!!
Dick Vis, penningmeester

hun plekje in de kudde gevonden. We zijn ondertussen begonnen met hun 
training. Als eerste kijken we hoe we een goede communicatie tussen hen en 
ons kunnen krijgen; dit doen we door de 7 spelletjes van Parelli National Horse-
manship toe te passen. Eef Veenstra begeleidt ons bij de training van de
paarden. We nemen de tijd om ze op te leiden en kijken ernaar uit om er over 
een paar jaar weer een mooi span bij te hebben!

Martine Liefstingh 

Kerstkaartenactie 2021 

De nieuwe kerstkaart van 2021 voor de Manege zonder Drempels is er weer. Dit 
jaar is alles anders. Op 7 februari overleed zeer onverwachts Jopie Nellestein. 
Deze kaart, geschilderd door dochter Mandy, is een eerbetoon aan haar werk. 
Het laat haar geboortehuis, tevens bakkerij, aan de Dorpsstraat in Lunteren zien. 
Jopie heeft haar leven lang ingezet voor schilderijen, ten behoeve van anderen. 

Drukkerij Modern vervaardigde ook dit jaar de kaarten helemaal gratis. 
U kunt de nieuwe kerstkaart van 2021, maar ook de kaarten van andere jaren, 
bestellen via onze website. 
https://www.manege-zonder-drempels.nl/kerstkaart/

Expositie schilderijen schildersclub van Nellestein

12 en 13 november 
Locatie: Manege zonder Drempels

Expositie schilderclub van Nellestein bij de Manege zonder Drempels. Met op 
zaterdag 13 november de komst van Sinterklaas. Het beloven weer fantasti-
sche dagen te worden!

Cadeaubonnen 
Wist u dat u ook cadeaubonnen voor het huifbedrijden kunt kopen? Een leuk 
cadeau voor een jarige of iemand die een keer extra wil rijden na de lange Covid 
periode. 

Het geboortehuis van Jopie
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