UITNODIGING
DECEMBER 2013

Beste trekpaarden en paardenvrienden,
Het evenement zonder paarden greep plaats op zondag jl.. Het was wederom een uiterst
geslaagde dag. Voor diegenen die er niet bij konden zijn: we zijn begonnen met een
wandeling over het domein van Maurice Ceelen. Deze markante smid heeft ons
aansluitend zijn smeedkunstwerken als ook zijn smeedkunsten getoond. Na de lunch zijn
we doorgereisd naar de abdij Bierbrouwerij Ter Dolen. Hier zijn de meesten begonnen
met het nuttigen van het ter plekke gebrouwen gerstenat. Aansluitend zijn we vergast
op een amusante rondleiding door de brouwerij met enkele flagrante
wetenswaardigheden. Na deze opgedane voyante kennis hebben we ons met hernieuwde
inzichten nogmaals vervoegd in het proeflokaal. Ergens tegen het tweede deel van de
namiddag hebben we ons begeven naar het domicilie van de familie Janssen te Meers.
Hier zijn we ontvangen in een zeer sfeervolle en gezellige ambiance. Door de vrouw des
huizes zijn we getrakteerd op een exquise, uitgelezen, royale, magnifieke, delicieuze
kerst maaltijd. Dit alles hebben we gesavoureerd in een zeer amusante en vaak
hilarische sfeer.
Miriam en Jan, nogmaals bedankt!

UITNODIGING voor
ALV op 5 januari aanstaande
Op zondag 5 januari 2014 willen we, tijdens de algemene leden vergadering, graag met
jullie van gedachten wisselen over het afgelopen jaar maar zeker ook voorruit kijken
naar de komende jaren.

We willen vanaf 10.30 uur bij elkaar komen en
klokslag 11.00 uur het glas heffen op het nieuwe jaar!!

Locatie: manege van

’t Ros Beyaert
Holstraat 47
6269 AW Margraten

AUB Niet parkeren op terrein van manege!! Maar in de Holstraat!!

Voorlopige agenda:
ALV 5 januari 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING:

 Opening

 Vaststellen agenda vergadering
 Verslag Algemene ledenvergadering januari 2013

 Financiën en terugkoppeling kascontrole 2013 door penningmeester

 Vaststellen contributie voor 2014

 Aantreden bestuur

 Terugblik op 2013

 Historische landbouw (door Theo Bastiaens Sr.)

 Korte toekomstvisie

 Activiteiten agenda 2014

 Rondvraag

 Afsluiting

 Beste leden, vrienden en kennissen, willen jullie vooral ook nadenken over
de invulling van de activiteiten agenda voor 2014?
We hopen jullie allemaal te zien op 5 januari 2014.!!.
Namens het bestuur,
William Beurskens.

Allemaal prettige feestdagen en
een daverend 2014 gewenst!!

