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Welkom
Welkom bij de Manege zonder Drempels. Een wervelende zomereditie 

valt nu net op de deurmat of via digitale post bij u binnen.

In deze stapvoets leest u over het jubileum dat we zaterdag

10 september gaan vieren met elkaar. De deuren worden wagenwijd 

opengesteld. De ouders van Ellen vertellen over hun wekelijks bezoek 

aan de manege en wat het rijden voor Ellen extra bijzonder maakt.

Er zijn ontwikkelingen binnen het bestuur en u leest meer over het 

nieuwe marketing en communicatieteam dat met enthousiasme aan 

de slag is gegaan.Veel leesplezier! Heeft u ideeën voor een artikel in 

de najaarseditie, neem dan svp contact op via:

communicatieteam@manege-zonder-drempels.nl
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Wensboom in de manege zonder drempels
In het voorjaar stond er een wensboom in de hal van 
de Manege. Veel vrijwilligers, medewerkers en 
bezoekers hebben wensen in de boom gehangen. 
Stuk voor stuk prachtig verwoord met hart voor het 
voortbestaan en aandacht voor ontwikkelingen. Het 
bestuur heeft al deze wensen op een rij gezet. De 
wensen variëren van klein tot groot, van lage investe-
ring tot hoge kosten. En van makkelijk te realiseren 
tot en met eerst een aantal goede gesprekken over 
voeren en verkennen of er draagvlak is voor verdere 
uitwerking.We noemen een aantal wensen ter 
inspiratie. Hopelijk kunnen we elke stapvoets vertellen hoe het ervoor staat met 
een ingebrachte wens. In ieder geval zijn er veel wensen die we meenemen in 
het proces om te komen tot een lange termijn plan voor de manege (2023 
– 2027).  Een aantal andere wensen hebben te maken met een aantal grote 
investeringen om de gastenverblijven aantrekkelijker te maken en duurzaam te 
kunnen blijven verhuren.  Ook zijn er wensen die we op korte termijn met een 
aantal enthousiastelingen willen oppakken. 

Een greep uit de wensen: 
- inzetten op een bredere doelgroep, 
   het effect van huifbedrijden is voor
   meer doelgroepen 
- een voedselbos voor de paarden 
- overdekking van de buitenbak zodat 
   trainen in regen of felle zon beter kan 
- vloeistofprojector 
- lounge gedeelte buiten in de zon + 
  lekker zitje in de schaduw 
- foto’s van de paarden in de kantine 
- belevingstuin op rolstoelhoogte
- een mooie snoezelruimte met muziek 
- wasmachine voor appartement 
- broertjes en zusjes die helpen om 
  de paarden te verzorgen/ dingen te doen 
- meer samenspel voor hele gezin 
- rolstoelgebonden gastheer/ gastvrouw 
- dat de manege nog heel lang mag blijven 
- dat iedereen met plezier hier blijft komen

Het kruidenrad 
Dit wordt een kruidentuintje op 
ooghoogte voor onze bezoekers in 
een rolstoel. Martin ging met een 
ontwerp aan de slag zodra hij deze 
wens in de boom zag hangen. 
Onze bezoekers kunnen draaien 
aan het rad, en dan ruiken zij aan 
de diverse kruiden in de zwarte 
bakjes. Bruun en Bart hebben het 
hele wiel geschuurd, dat was een 
groot karwei. Op naar de realisatie 
en afwerking, het belooft mooi te 
worden.



Een nieuwe voorzitter
Luuk Elzenga heeft dit voorjaar aangegeven vanwege gezondheidsredenen te willen 
stoppen met het bestuurswerk en zijn voorzittersrol.  Dit soort beslissingen zijn lastig. 
Luuk was immers al een lange periode aan de manege verbonden en zeer betrokken 
met alles. Hij heeft veel mooie ontwikkelingen meegemaakt en heeft veel betekend, 
ook bij het meerjarig onderhoud van de gebouwen en terreinen. Hij wist daarin altijd 
van alles te organiseren via zijn netwerk. Het bestuur is hem hier zeer erkentelijk voor.
Het bestuur heeft vervolgens in Marijke te Ronde een nieuwe 
opvolger gevonden en zij heeft met veel enthousiasme en 
ambitie “ja” gezegd tegen het voorzitterschap. Een rol die ik op 
verbindende en vernieuwende manier vorm wil geven en in 
nauw contact met ouders, begeleiders, cliënten, de vele 
vrijwilligers en medewerkers en uiteraard mijn collega’s in het 
bestuur. “It takes a village to raise a child”. Een veelgebruikte 
quote binnen de opvoeding en binnen gezinnen. Dat geldt in het bijzonder ook voor 
onze doelgroep die komt huifbedrijden en logeren. Netwerk, ondersteuning, facilite-
ring op vele fronten en met vele hulpmiddelen, of gewoon “er zijn” en luisteren. Het is 
essentieel. Zo kijk ik ook naar ons werk, dat dienend is aan de continuïteit van de 
manege, zodat we ons mooie werk nog vele jaren kunnen blijven voortzetten. 
Voor komend jaar zijn er een aantal speerpunten van belang. Ik noem ze in deze 
stapvoets hardop. 
➢l Vitaliteit van medewerkers en vrijwilligers met een prettige werkomgeving
➢l Vergroten van de zichtbaarheid van de manege
➢l Bezettingsgraad van de vakantieverblijven vergroten
➢l Een gastvrije en inclusieve manege zijn
➢l Structurele fondsenwerving
➢l Netwerk binnen de regio met organisaties die elkaar kunnen versterken 
Op bovenstaande punten gebeurt al van alles, dus het is ook de kunst om dat verder 
uit te bouwen en met elkaar tot nieuwe ideeën komen, die aan deze speerpunten 
bijdragen. Prachtig om te ervaren is dat er zoveel enthousiasme losgekomen is voor 
het organiseren van het 36-jarig jubileum van de Manege zonder Drempels. De 
commissie die dit organiseert belooft een waanzinnig evenement neer te zetten op 10 
september a.s. Zet het gerust al in je agenda. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de werving van een nieuwe bedrijfsleider. Dit 
loopt momenteel. Deze functie is hernieuwd vormgegeven.  Het bestuur en het team 
van medewerkers kijken ernaar uit om na een pittige periode weer vol energie een 
nieuwe beweging in gang te zetten. Dat betekent ook in het najaar aan de slag met 
het ontwikkelen van de lange termijn koers voor onze manege. Dat gaan we doen als 
bestuur, samen met medewerkers, vrijwilligers en zeker ook inspirerende netwerk-
partners om ons heen binnen de regio. 
Ik kijk ernaar uit en hoop jij ook



Werk in uitvoering…  
Op de hoek van de oprit bij de manege stond een 
hele grote kastanjeboom. Het personeel kwam 
erachter dat een deel van de bast los begon te 
laten. Iemand van de Gemeente Ede kwam ook 
inspecteren en het bleek inderdaad dat deze boom 
ziek was en omgezaagd moest worden. Zo gezegd, 
zo gedaan. De buurmannen en overbuurman 
hebben dit voor de manege uitgevoerd, want zij 
hielpen graag en hadden het goede gereedschap in 
huis. Na een ochtend zagen en sjouwen is de boom 
geveld en was ook al het houtafval weer afgevoerd.  

Verslag medewerkers- en vrijwilligersbijeenkomst
Op zaterdag 12 maart was er eindelijk weer een bijeenkomst waarbij het bestuur, 
de medewerkers en alle vrijwilligers samen konden komen. Vanwege corona was 
dit lange tijd niet mogelijk. De komst van het nieuwe marketing & communicatie 
team gaf daarbij de perfecte aangelegenheid aangezien zij graag live kennis 
wilde maken met alle betrokkenen. Tijdens een gezellige middag op de manege 
hebben we kennisgemaakt, gebrainstormd en genoten van een borrel met 
ludieke pubquiz. 
In groepen is er gebrainstormd over de plannen en acties voor aankomend jaar. 
Enkele highlights delen wij graag hieronder:
l   De behoefte aan een maandelijkse nieuwsbrief per e-mail.
l   Actieve fondsenwerving door middel van een bedrijvenkring.
l   Een mogelijke uitbreiding van de website/ webshop.
l   Publiciteit generen door het organiseren van open dagen, meer focus op 

(social) media en het delen van successen.
l  Een informatiebord langs het klompenpad.
l  Het gedeelde inzicht dat we meer kunnen doen met het verhaal “achter de 

manege” naar buiten brengen. De naam zet als eerste indruk nog wel eens op 
“het verkeerde been”.

Inmiddels kunnen we al tevreden 
terugkijken op het realiseren van 
enkele acties en zijn de overige items 
nog steeds onder onze aandacht. Ons 
streven is om elkaar vaker op te 
zoeken zodat de lijntjes kort blijven en 
iedereen betrokken blijft bij de mooie 
ontwikkelingen!

Het winnende team van de Quiz!



Interview met Ad en Truus, ouders van huifbedrijdster Ellen
Ruim 32 jaar geleden kwam Ellen voor het eerst op de manege in Bennekom via 
een kamp dat georganiseerd werd door een zorginstelling. Na de eerste kennis-
making met het huifbedrijden zijn haar ouders persoonlijk teruggegaan naar 
Johan en Anja en nooit meer gestopt. Inmiddels is Ellen (58) één van de vaste 
gezichten op de manege.
Ondanks dat Ad en Truus ruim een uur op en neer moeten rijden doen zij dit 
graag. Sterker nog; er heeft zich een heuse zaterdagochtendclub gevormd 
samen met enkele andere cliënten en hun ouders die op zaterdagochtend 
genieten van de Tinkers en de sfeer op de manege. Vanwege corona heeft het 
huifbedrijden een periode stilgelegen wat merkbaar was in de conditie van Ellen. 
Het is daarom extra fijn dat hun ‘engeltje Ellen’ aldus haar vader nu weer met 
regelmaat gebruik kan maken van het huifbedrijden. 
Tijdens de coronaperiode was de opvang waar Ellen 4 dagen per week heengaat 
gesloten. Een heerlijke periode die ondanks het gemis van sociale contacten ook 
een positieve kant had aangezien rust, reinheid en regelmaat in het thuisdomein 
nog nooit zo vanzelfsprekend waren. Aangezien Ellen dol is op autorijden, zijn 
haar ouders wekelijks met haar tripjes gaan maken in Nederland. Zo werd er een 
rondje afsluitdijk gemaakt waarbij de stoelen en koffie zo uit de auto werden 
gehaald. Ook waren er ritjes naar de Keukenhof, Zeeland en de manege om 
oude kleding weg te brengen en even bij de geliefde paarden te kijken. 
De zorg voor Ellen beschouwen haar ouders ondanks hun hoge leeftijd nooit als 
een belasting. ‘Voor mijn ouders of partner zou ik dit niet kunnen, maar voor je 
kind doe je alles’; alsdus Truus.



Het nieuwe marketing & communicatieteam stelt zich voor!

Marijke
Mijn naam is Marijke te Ronde. Ik ben er trots op dat het marketing- en communica-
tieteam in deze samenstelling staat en vanuit hun expertise een mooie bijdrage 
leveren aan de thema’s zichtbaarheid, profilering en fondsenwerving.

Sandra
Hoi ik ben Sandra, 36 jaar oud en ik kom uit Wageningen. 
Paardenmeisje van jongs af aan en moeder van 2 dochters. Ik 
werk bij een meubelproducent, waar marketing een van mijn 
verantwoordelijkheden is. In mijn omgeving zijn een aantal 
kinderen met een beperking en ik zet me graag in om ook 
deze doelgroep te kunnen laten genieten van huifbedrijden.

Judit
“Ik woon samen met mijn man, drie zoons, 2 poezen en 1 kip 
vlakbij onze mooie manege. Heb altijd al vrijwilligerswerk 
willen doen en nu mijn zoons ouder worden is dat eindelijk te 
combineren met m’n werk bij de gemeente Amersfoort. Heb 
jarenlang zelf een paard gehad en met een 15-jarig neefje met 
het syndroom van Down is mijn behoefte om bij te dragen aan 
een mooiere wereld voor onze doelgroep heel groot!

Veraly
Even voorstellen… Mijn naam is Veraly en ik woon samen met 
mijn man, zoontje (en in november een dochtertje) in Veenen-
daal. Ik werk als marketingmanager bij een IT-bedrijf. In mijn 
vrije tijd zit ik graag op de racefiets of in de ijssalon :-). In mijn 
omgeving heb ik regelmatig mooie verhalen gehoord over de 
manege. Ik kijk ernaar uit om me eveneens in te mogen zetten 
voor dit fantastische doel!

Natascha
Toen ik de video over het huifbedrijden eenmaal gezien had 
was ik verkocht. Wat een mooie plek en bijzondere mensen! Ik 
hoop dat we met dit team powervrouwen stappen kunnen 
zetten om de manege te laten groeien zodat nóg meer cliënten 
het huifbedrijden ontdekken. Over mij? Ik ben 28 jaar, woon in 
Voorthuizen en werk als manager bij Stichting Kika. Hoe leuk 
is het als je met (vrijwilligers)werk andere mensen kunt helpen!



Bethelkerk Ede op bezoek bij de Manege  
Woensdag 15 juni bracht een groep van 25 
belangstellenden uit de Bethelkerk Ede een 
bezoek aan de manege. Bart en Marijke 
ontvingen de groep hartelijk met koffie en thee. 
Zeer uitgebreid is verteld over de essentie van 
het huifbedrijden, over de paarden en hun 
karakters, de mogelijkheden van logeren en 
vakantie houden en we sloten af met een mooie rondleiding. Het was leuk dat er veel 
vragen uit de groep kwamen. Dit kijkje achter de schermen is erg gewaardeerd en 
iedereen vond het reuze informatief. Voor herhaling vatbaar dit soort presentaties!

SAVE The  DATE
DE MANEGE VIERT HAAR 35 -

JARIG JUBILEUM MET EEN
FEESTELIJKE OPEN DAG Jij komt toch ook?

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
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