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Hallo beste trekpaarden-, en paarden vrienden.
Het weekend Peer zit erop. Het was een mooi weekend in een fantastische accommodatie met een
grote privé stalling voor onze paarden. Helaas ben ik alleen vrijdag en
zaterdag van de partij geweest. De vrijdag avond was meer dan gezellig.
De alcohol vloeide rijkelijk, de tafel was goed gevuld en de gesprekken
over onze mooie hobby de moeite waard. Een volledig verslag volgt op
de website maar de foto’s kunnen jullie er al bewonderen.
Overigens is het maar goed dat er nog geen alcoholslot voor paarden is
uitgevonden want anders hadden enkelen van ons een paar uurtjes later
moeten starten op de zaterdagochtend.

Onze paarden hebben het tot nog toe goed gedaan met het dennen halen. Nog eentje in Banholt op
Pinksterzaterdag en dan is dit voor 2013 ook weer klaar.

DE HISTORISCHE LANDBOUW.
Zoals beloofd op de ALV gaan we op bezoek bij onze werkende leden van de vereniging. Ik heb van
Theo begrepen dat er al flink geploegd en gezaaid is rondom het Nonke Buusjke en er flink is gewerkt
met de paarden.
Op zondag 2 juni zijn we vanaf 10.30 uur welkom bij “Het Nonke Buusjke” te Schinveld. We starten
met koffie en vlaai en tegen 11 uur start de rondleiding langs de akkers en de werkende paarden. Om
een uurtje of half 1 gaan we gezamenlijk een hapje eten geheel in de traditie van de landbouw.
Om 2 uur start de rondleiding op het “Nonke Buusjke, Heringsweg 5a 6451 BP Schinveld ”.
De kosten bedragen €10,- p.p. Opgave voor 25 mei aanstaande bij Jan Janssen:
046 4335669 of jfhm.janssen@hotmail.com

AVONDRIT MET BBQ.
Op zaterdag 29 juni is er een avondrit vanaf de stal van Huub Brouwers in Cadier en Keer.
Info volgt maar het lijkt ons een leuke happening te worden dus hou die datum alvast vrij.
Een en ander wordt op het moment georganiseerd door John Vissers en Huub Brouwers.

RIT VOOR HET GOEDE DOEL.
Op zondag 14 juli staat er een middag gepland in het kader van een goed doel. Hierover worden nog
onderhandelingen gevoerd en een en ander is nog niet helemaal zeker.
Mocht deze middag komen te vervallen dan willen we toch aanspannen en opzadelen en zo een
mooie middag voor onszelf organiseren. Dus hou ook deze datum alvast vrij voor de paarden.

OPROEP VAN EEN LID.
Beste ruiters en amazones,

De strenge winter is nu eindelijk
definitief voorbij. De lange donkere
dagen maken plaats voor mooie
zomeravonden. Dit brengt natuurlijk
een hoop voordelen met zich mee.
Het is tijd geworden om die
geweldige goddelijke gespierde
lichamen (wat natuurlijk onze trots is
binnen de verenging) weer in topvorm
te trainen... Ik heb het hier natuurlijk
over ruiter en paard!
Urenlang in de sportschool zweten zie ik bij de meeste niet zo zitten. Het zou toch veel leuker zijn om
de weg naar "een wasbordje" samen met onze paarden te bewandelen...

Dit alleen al zou een reden moeten zijn om mee te doen met een aantal gezellige avonden
ruitergroep!
Onze ervaren trainer Jos Janssen is bereid ons een stapje in de goede richting te geven. Iedereen,
welk niveau dan ook, kan en mag meedoen tijdens ons uurtje ruitergroep.

Dit houdt in dat er op die avonden aandacht besteed zal worden aan de basistechnieken van het
rijden. Gaat dit de ruiters goed af dan kan er nog altijd een carrouselgroepje worden samengesteld.
Omdat de leden binnen onze verenging uit verschillende uithoeken komen is er gekeken naar
verschillende locaties waar we gebruik mogen maken van buitenbakken.
Heb je interesse of vragen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Jan Janssen (bestuurslid).
Bij genoeg animo zal er met de opgegeven leden contact worden opgenomen om de mogelijkheden
met betrekking tot data en locaties te bespreken.

Ik zou zeggen; Haal het beste uit
jezelf en geef je op!
(Ps. vallen is trakteren)
Groetjes Veronique
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Voor hen die nog niet gekeken hebben, onze website begint langzaam aan steeds verder te
veranderen. Peter is hier flink mee bezig en het ziet er weer prima uit. Het is goed als de website
regelmatig vernieuwd. Prettig om te kijken en te lezen!
Mocht iemand de inspiratie voelen opborrelen om zijn /haar gedachten aan de website toe te
vertrouwen, schroom niet om het toetsenbord of zo u wilt de pen ter hand te nemen.
Peter wacht vol spanning op jullie bijdrage!
Voorlopig was dit weer het laatste nieuws en zijn jullie weer bijgepraat over de zaken waar we mee
bezig zijn.
Vergeet niet om je tijdig op te geven voor het bezoek aan het Nonke Buusjke!

Tot ziens, Jan Janssen

