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Geachte trekpaarden- en paardenvrienden,
Onze jockeys zijn allemaal weer op adem gekomen na hun inspanningen 2e Paasdag j.l.
tijdens het Drafrennen in Tongeren.
Wat was het weer een mooie maar ook bijzonder dag met markante ervaringen.!.
Het bestuur van de Jekerhippodrome uit Tongeren zend aan ons allen als leden van
BeHAT een bijzonder woord van dank. Dit voor onze opwachting ter plaatse als ook voor
ons optreden en prestaties op de renbaan.!. Chapeau aan allen dus.!!.

Hierbij willen wij (en zeker niet op de laatste maar op de éérste plaats) onze
welgemeende hartelijke dank uitspreken over de overweldigende sponsoring van prijzen
door Dierenartsencentrum Heerlen.

 Geachte directie als ook medewerkers van DAC Heerlen ……
BEDANKT.!!. Jullie hebben je zelf nog weer overtroffen wat de
bijzonderheid, grote als ook hoeveelheid aan prijzen betreft.!!.
Ongekend uitmuntend.!!.
Dit namens alle leden en bestuur BeHAT.
De rest van ons jaarprogramma neemt zijn verdere verloop. Zo is afgelopen zaterdag de
eerste “Den” weer gehaald en geplaatst in Noorbeek. Het hele fenomeen “Den-halen”
heeft in Noorbeek een buitengewoon opmerkelijke tint gekregen. Men heeft deze
traditie toegevoegd aan de Nationale inventaris van Immaterieel Erfgoed van Unesco.

Plaatsing op de Nationale Inventaris van Sint Brigida Denhalen in Noorbeek ziet BeHAT
als een kroon op het werk dat de mannen al 381 jaar doen om de traditie levend te
houden. Deze toevoeging is derhalve ook een absolute felicitatie waard. Namens al onze
leden als ook bestuur van harte gefeliciteerd bestuur Sint Brigida Denhalen Noorbeek.!!.

Op naar onze volgende activiteit. Den-halen Mheer. En wel op zaterdag 2 mei 2015. Hier
is men, presumptief, nog niet zolang bezig als in Noorbeek maar de traditie is gelijk.
Na het Den-halen van Mheer volgen er nog twee meer Dennen. Te weten de Den van
Banholt en de Den van Margraten. Over deze laatste twee meer in een volgende
nieuwsbrief.

Dan willen we jullie expliciete aandacht vragen voor ons BeHATweekend.!!.
Van 12 tot en met 14 juni 2015 staat gepland om naar onze
‘Zuiderburen’ te gaan.
Het wordt een weekend vol met diverse paardenactiviteiten,
spelen, treffen en versnaperingen.!!.
Dit alles in een verbazingwekkend gebied op een zeer curieuze
locatie.!!.
Programma met equipage volgt spoedig in de volgende
Nieuwsflits.!!.
 RESERVEER DEZE DATUM ALVAST IN JULLIE AGENDA’S
HET IS EN WORDT ECHT DE MOEITE WAARD.!!.
Sympathieke groet,
Het Bestuur.

