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Bij de VPG is paardrijden voor iedereen

De Prins Willem-Alexander Manege is de plek waar de Vereniging 

Paardrijden Gehandicapten (VPG) haar activiteiten organiseert. 

Meer dan 150 valide en minder valide ruiters rijden er elke week 

met veel plezier paard. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de 

inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die ook de 

mogelijkheid heeft om paard te rijden.  

 

De VPG is een hele gezellige Club! 

Zonder onze vrijwilligers (ruim 150) kunnen we deze bijzondere manege niet draaiend krijgen

zetten zij zich zeker 1 avond per week in voor de VPG, dit

 

En super sponsors en ambassadeurs 

Coby van Balen is sinds jaar en dag betrokken bij onze 

manege. Als ambassadrice, draagt zij ons een warm hart toe. 

Al vele malen heeft zij met haar collega

open dag of ander VPG event een mooie demonstratie 

gegeven. En met de DvB Foundation gaan ze nog een stapje 

verder. DvB Foundation schonk ons over heel 2015 een flink 

bedrag van wel € 4.000,- ! 

 

DvB Foundation adopteert Vonneke! 

Met dit bedrag heeft DvB foundation onze lieve fjord pony 

Vonneke geadopteerd! Wat betekent dat? DvB steunt ons 

daarmee in de kosten die bij het houden van paarden komen 

kijken: voerkosten, veearts, hoefsmid, op orde houden van 

het harnachement etc. etc. Dankzij DvB 

Vonneke er weer warmpjes bij! 

 

DvB Foundation bedankt!
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aardrijden voor iedereen 

Alexander Manege is de plek waar de Vereniging 

Paardrijden Gehandicapten (VPG) haar activiteiten organiseert. 

Meer dan 150 valide en minder valide ruiters rijden er elke week 

met veel plezier paard. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de 

et van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die ook de 

 

De VPG 

is een bruisende saamhorige club van valide en invalide paardrij

liefhebbers. De VPG verzorgt zes dagen per week paardrijlessen 

die voornamelijk op de avonden plaatsvinden en ook op 

woensdag- en zaterdagmiddag. Iedere dag heeft een eigen team 

dat gezamenlijk zorgt voor een onvergetelijke paardrij

Er worden door het hele jaar heen vele leuke activiteiten, open 

dagen en wedstrijd dagen georganiseerd. 

voorbereidingen van DvB foundation op een mooie demonstratie 

tijdens een open dag. Door Yvette van Genen

Happy) en Glasten Krapels begeleid door Coby van Balen en Ineke 

Jansen. 

Met geweldige vrijwilligers… 

kunnen we deze bijzondere manege niet draaiend krijgen 

zetten zij zich zeker 1 avond per week in voor de VPG, dit is veelal naast hun (full time) werk overdag.

van Balen is sinds jaar en dag betrokken bij onze 

manege. Als ambassadrice, draagt zij ons een warm hart toe. 

Al vele malen heeft zij met haar collega’s tijdens een VPG 

event een mooie demonstratie 

gegeven. En met de DvB Foundation gaan ze nog een stapje 

verder. DvB Foundation schonk ons over heel 2015 een flink 

 

foundation onze lieve fjord pony 

Vonneke geadopteerd! Wat betekent dat? DvB steunt ons 

daarmee in de kosten die bij het houden van paarden komen 

kijken: voerkosten, veearts, hoefsmid, op orde houden van 

harnachement etc. etc. Dankzij DvB foundation staat 

 

Over Vonneke 

Geboren op 29 juni 2000. Ze staat ingeschreven in het 

stamboek Fjorden en is al sinds 2005 bij ons op de VPG.

 

Vonneke is een vrolijke pony, veel kinderen leren op haar 

paardrijden. Ze is geduldig een aandachtig richting onze 

gehandicapte ruiters en ook bij onze vrijwilligers is ze 

favoriet. De fjord op de foto’s in dit document is 

Vonneke.  

DvB Foundation bedankt! 

 

Alexander Manege & Vereniging Paardrijden Gehandicapten  

Sponsor aanmelding of informatie via: sponsoring@pwamanege.nl 

is een bruisende saamhorige club van valide en invalide paardrij-

liefhebbers. De VPG verzorgt zes dagen per week paardrijlessen 

die voornamelijk op de avonden plaatsvinden en ook op 

Iedere dag heeft een eigen team 

dat gezamenlijk zorgt voor een onvergetelijke paardrij-ervaring! 

or het hele jaar heen vele leuke activiteiten, open 

dagen en wedstrijd dagen georganiseerd. Op deze foto zie je de 
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Door Yvette van Genen (op het paard 

Krapels begeleid door Coby van Balen en Ineke 

 en houden. Iedere week 

is veelal naast hun (full time) werk overdag. 

Geboren op 29 juni 2000. Ze staat ingeschreven in het 

stamboek Fjorden en is al sinds 2005 bij ons op de VPG. 

Vonneke is een vrolijke pony, veel kinderen leren op haar 

aandachtig richting onze 

gehandicapte ruiters en ook bij onze vrijwilligers is ze 

De fjord op de foto’s in dit document is onze lieve 


