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Hallo beste trekpaarden-, en paarden vrienden.
‘Vanne week’ de 11de van de 11de in plaats van carnaval, het winterseizoen voor de paarden
geopend. Alles klaar gemaakt thuis, schrikdraadjes gespannen, voordroog gehaald en stal
opgestrooid. Paarden weer lekker aan huis.
Ik weet niet of iedereen zoveel regen heeft gehad, maar Lotte en Juub waren langzaam
aan het veranderen in zeepaardjes en mijn weiland in een gigantisch wellness
modderbad.

De paardenzegening was een ongekend succes, in al zijn vormen. Een leuke rit erheen
met mooie aanspanningen en paarden onder het zadel. Allerlei nieuwigheden van trailer
tot paard waren te bewonderen.
Bij “De Kluis” waren de opstelling en het geluid veel beter voor elkaar en iedereen heeft
zijn beste beentje voorgezet om er een speciale dag van te maken.
Vanaf deze plek, iedereen hartelijk dank voor zijn/haar inzet.
En dit keer geen overvloedig “wij-water” vanuit de hemel.!.

Volgende evenement:

Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr(tromgeroffel)
8 DECEMBER 2013

EVENEMENT ZONDER PAARDEN
Als bestuur hebben we ons het volgende plannetje laten invallen:
8 december a.s. staan we lekker vroeg op en gaan we naar:

“Maurice Ceelen, Grote Breemstraat 115, 3500 Hasselt” ligt langs de autoweg
E314 nabij het circuit van Zolder.

Hier melden we ons om 10.00 uur.
Na een kennismaking met Maurice, een zeer aimabel persoon en leraar hoefsmid maar
ook een zeer begenadigd kunstsmid/kunstenaar krijgen we een korte rondleiding over
zijn domein en hierna een demonstratie smeden. Ook zijn kunst smeedwerken zullen
door ons te bewonderen zijn.
Ergens rond 12.00 uur nuttigen we een eenvoudige kerstlunch.

Om 13.15 uur vertrekken we naar:

“Kasteelbrouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21, 3530 Houthalen-Helchteren”
Waar om 14.00 uur een rondleiding start door de brouwerij.
Na de rondleiding drinken we nog een frisse pint.!.

Om ca. 16.00 uur vertrekken we richting het huis van uw
voorzitter te Meers alwaar er in kerstsfeer verder over onze
hobby’s gepraat kan worden tijdens een kerstdiner.
(Ik heb de kok horen praten over kalkoen en cranberry saus
maar ook het woord triffle heb ik voorbij horen komen.)
Afsluiting ergens rond 20.00 uur.
De kosten voor dit dagvullende programma voor eten
drinken en de rondleiding zijn €22,50 per persoon.

 Denk aan laarzen voor de wandeling over het domein van Maurice.
Opgave VÓÓR 1 december a.s. ivm. reservering en eten maar liefst zo vroeg mogelijk.
DENK ERAAN, ER IS EEN RUIM AANTAL PLEKKEN MAAR VOL IS VOL.!.

Opgave bij Jan Janssen 046-4335669 of per mail jfhm.janssen@hotmail.com
vóór 1 december a.s..
Betalen bij Peter Beijers:
Rekeningnummer 1231.96.442
Tnv. “Belangenvereniging Het Actief Trekpaard” onder vermelding van naam en aantal
personen deelname 8 december.

Hoop jullie allemaal te zien op 8 december en anders tot de volgende keer.
Namens het bestuur,
Jan Janssen

P.s.:
Noteer of controleer in uw agenda de nog “op de rol” staande activiteiten van BeHat

-

Zaterdag 28 december 2013 rit onder het zadel vanaf Stal Van der Heijden;
Terzieterweg 16 te Epen.

-

Zondag 5 januari 2014 Algemene leden vergadering aanvang 11.00 uur; locatie

Manege Margraten.

