
TERUG IN DE TIJD VAN DE GRENSLANDMENNERS DEEL 4  

Nadat wij in het jaar 1999 ons jaarlijks clubweekend bij Sibylle heel gezellig hadden door gebracht 

wisten we dat het laatste weekend in zicht was. Zo ook het einde van haar lange ziekteproces. Toen  

in 2000 het  weekend niet door ging ivm haar ziekte , organiseerde Ton Wikkers dat  Sibylle naar 

Groesbeek kwam. Vanaf Ton Wikkers hebben we, na een heerlijk ontbijt, met meerdere leden en hun 

aanspanning een leuke tocht gereden en er een fijn dag voor haar en ons van gemaakt.  

Op 24 januari 2001 hebben we afscheid genomen van Sibylle Hammann. Met enkele leden hebben 

we haar begrafenis bijgewoond. Weer een dierbare herinnering rijker voor meerdere leden.  

De succesvolle rubriek “ik geef de leidsels door” in het clubblad, werd begonnen door Jenny de Ruiter 

in 2001.  

 

 

 

 

 



 

De laatste in de rij bij deze rubriek is ons zeer gewaardeerd lid Toon Vollenberg geweest. Hij schreef 

een verhaal voor de uitgave juni 2004 van ons clubblad. 

 



 

Een beknopt maar zeer duidelijk verhaal over hoe en waarom het ontstaan van de 

Grenslandmenners. Dit is fantastische verwoord door een enthousiast clublid.  

Toon heeft ook vele jaren lang in september jaarlijks een koetsenrit georganiseerd. En met Toon’s  

woorden : bij mij is het geen tochtje maar een rit!! Het was ook een rit, na ongeveer 18 tot 20 km was 

de eerste pauze! Dus was het zeer aan te bevelen dat je je paard in goede conditie had. Kleinere 

paarden konden het tempo in deze rit niet bijbenen, dat was wel duidelijk. 



 Maar ook Door Vollenberg had het die dag druk: eerst voor iedereen koffie met krentenbrood en na 

afloop erwtensoep met roggebrood en spek. In een woord; GEWELDIG. Wij (de Bruintjes) hebben 

hier, met vele andere, hele fijne herinneringen aan. 

  In de daarop volgende jaren ging het de menclub voor de wind. Er werd van alles georganiseerd: 

Thema avonden – toertochtjes – ritten – wedstrijden.  

Janneke Kersten (vrouw van Twan) bleek een goed talent te hebben om verhalen te schrijven, leuk en 

goed verwoorde avonturen die zij met haar Haffinger beleefde. Soms had ze een flinke tocht gemaakt 

met een andere amazone en paard of alleen en zij maakte hier een heel leuk verhaal van. Het was 

gezellige om deze verhalen te lezen , lekker met een kopje koffie of thee.  

Het clubblad vulde zich als vanzelf, vele hadden wat te melden.  

Ans Tordoir, die na een thema avond ( die zij en haar zus Janneke  organiseerde) met het onderwerp 

kruiden, stukjes schreef over het gebruik van deze en andere kruiden. En het gebruik ervan bij de 

paarden.  

 We hebben ook een thema avond gehad bij café Buitengewoon waar we met velen in de stal stonden 

toe te kijken over het hoe en waarom van een tandarts bij je paard. Zeer leerzaam was deze avond.   

(maart 2002)  

Ook werd twee jaar (!) na de dood van Toon Stoffelen een gecombineerde “strijd” georganiseerd over 

meerdere wedstrijden in Manege de Horst. Dit werd georganiseerd tijdens de winter periode. De 

laatste wedstrijd op 17 maart 2001 werd goed bezocht, door deelnemers als ook door publiek. De 

winnaar kreeg de Toon Stoffelen bokaal, uitgereikt door Miene Stoffelen.( weduwe van)  Onder luid 

applaus werd Toon Vollenberg  1
e
  en kreeg dus die prachtige Bokaal.   

In de begin jaren werd om toerbeurt  een fotoboek ingeplakt door enkele leden. Zover ik nog weet 

waren dat: Linde Eskes, Janneke Tordoir, Lissie Grunewald en Carla Cox. Later werd overstapt op de 

website en foto’s in het clubblad.   

 

                 

In het jaar 2002 is er ook weer een mencursus georganiseerd, dit maal alleen voor 2-span. Van de 8 

kandidaten waren alle geslaagd voor de theorie en 7 voor de praktijk. En ook in 2003 werd er weer 

een cursus georganiseerd, enkelspan onder leiding van John van de Broek. Op 19 juli 2003 vond het 

examen plaats op het terrein va Huize Mariëndaal te Groesbeek.   



De redactie verraste de leden bij ieder boekje weer met een puzzel of quiz om op te lossen. Men kon 

er zelfs prijsjes mee winnen. Leuk om te doen en soms leerzaam. 

 

 

Ja, we werden goed bezig gehouden. De prijsjes werden gesponsord door het toen nog  bestaande 

winkeltje “Het Witte Paard” op het industrie terrein in Groesbeek.  

En waar mensen samen zijn kan het gebeuren dat er weer afscheid genomen moest worden,  van 

clubleden.  

 

 

Samen met Jantje, zijn pony, en het blauwe koetsje was Jo vaak van de partij. Enkele maanden na 

zijn dood hebben wij ( Koos en Diny) de aanspanning gekocht  voor onze kinderen. Vele jaren hebben 

zij daar plezier aan beleefd zoals verderop in  deze historie duidelijk wordt.  

2003 

Begon goed, ieder vol goede voornemens en de beste wensen voor  elkaar. Een gezellige 

nieuwjaarsreceptie en plannen voor evenementen. Nu was het voor mezelf intussen duidelijk dat ook 

de ritten te paard overdag met een clublid kon worden opgepakt. Kinderen overblijven en mama een 

fijne rit te paard door de Groesbeekse bossen. Ik deed dit met al vaker met Peter Johannisma. Hij was 

een goede huisvriend en de kinderen waren dol op hem. Peter had ook een fjord, Sandra, en woonde 

niet zo ver van ons af, vlak aan een bosrand. Het was een prima startplaats voor zo’n mooie bosrit. 

Hier kwam voor mij een abrupt einde aan! Nadat ik op een maandag middag bij hem had afgesproken 

om door te nemen wanneer we weer zouden gaan, hadden we samen ook geluncht. Hij had dat goed 

voorbereid, het smaakte heerlijk. Plannen gemaakt voor de jaarlijkse tocht voor de leden, bij Koos en 

mij de start en bij Peter de pauze. Een prima tocht. Plotseling viel de stroom uit en ik ben vrij haastig 



vertrokken omdat ook de kinderen al snel thuis zouden komen en begin februari  is het toch vroeg 

donker!! Zo gezegd en zo gedaan, afscheid genomen en naar huis.  

4 dagen later werd Peter door een andere vriend gevonden in huis, zittend in de stoel met de krant 

van maandag 3 februari 2003 op schoot. Op de tafel de bordjes en bestek nog van de lunch. Hij was 

in  alle rust vertrokken naar ......... 

 

 

Dit was een verlies voor de vereniging, maar voor ons als gezin onbegrijpelijk. Koos en ik heb in de 

dagen daarna veel gedaan om de laatste wens van Peter te vervullen. We hadden een platte wagen 

geleend bij Hendrik Jan Janssen en de fjord Sandra getraind om de conditie te verbeteren. Koos heeft 

Peter op de platte wagen weggebracht van kerk naar zijn laatste rustplaats. Ik had mijn handen vol 

aan mezelf en drie zeer verdrietige kinderen. We kijken vandaag de nog met goede en fijne 

herinneringen terug op zijn afscheid, samen met vele clubleden. Het koste veel  tijd en energie maar 

het was het ons dubbel en dwars waard om hem zo weg te mogen brengen naar zijn laatste rustplaats 

 

.  


