Nieuwsbrief augustus / september 2014
Beste trekpaarden en paardenvrienden;
In deze nieuwsbrief komen een paar belangrijke zaken aan de orde!
Uiteraard de rit, uitgezet en georganiseerd door Theo.

Op zondag 7 september worden we om 10.00 uur verwacht in Schinveld bij
het Noonke Buusjke, Heringsweg 5a, 6451 BP Schinveld.
Om 10.30 uur vertrekken we voor een
mooie rit door de omgeving. Ergens is
er pauze met een drankje, waarna we
via een andere route teruggaan naar
het Noonke Buusjke.
We sluiten de dag af met koffie en
zelf gebakken vlaai van het museum.

Opgeven kan per mail / telefoon t/m dinsdag 2 september (i.v.m. bestellen vlaai).
De kosten zullen ca. € 5,00 p.p. bedragen en worden op zondagmiddag verrekend.
We hopen dat er veel mensen meegaan.
Vermeld bij opgave of je per koets of onder het zadel deelneemt i.v.m. plaatsen op de
koetsen. Uiteraard zijn introducé s meer dan welkom.
Opgeven bij:

Theo Bastiaens 046-4379545 / 06-20439213 /
t.bastiaens@hetnet.nl
Jan Janssen 046-4335669 / 06-22250704 /
jfhm.janssen@hotmail.com

Dan hebben we er nog voor de liefhebbers:
Op zondag 28 september a.s. is er een rit georganiseerd door de Aachner Kaltblut
Freunde vanuit Vettweiss.
Alle leden van BeHAT zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan. Precieze gegevens
hebben we nog niet.
Wie zin heeft om erheen te gaan kan met mij contact opnemen, liefst ergens in de
komende week.

*Het weekendje in oktober wordt een jaartje vooruit geschoven.
*Noteer alvast zondag 2 november:

PAARDENZEGENING!!!!

En voor volgend jaar:
Bezoek aan de Royal Windsor Horse Show rond het weekend van 15/16/17 mei 2015.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Met name willen we een oproep doen voor
een nieuwe penningmeester. Marie-José, Peter en ikzelf stoppen ermee bij de volgende
ALV.
Dus, mocht je een paar uurtjes per maand de tijd hebben!!!!!

Kijk ook nog eens op de web-site voor de laatste nieuwe foto’s.
Groet, namens het bestuur
Jan Janssen

