Nieuwsbrief februari/maart 2013

Beste paardenvrienden,
De ALV zit erop (waarna de helft van ons clubje met de griep in bed is beland) en heel langzaam kan
er gestart worden aan een nieuw jaar paardenplezier. De sneeuw van de afgelopen weken is weg en
gelijk maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om Lotte te voorzien van een setje nieuwe
Kerckhaert schoenen en een stukje te rijden onder het zadel met Juub en met Lotte. Het waren een
paar mooie ochtenden, een tikje nat maar wat hadden die paarden er een plezier aan.
Over tot de orde van de dag, en geen onbelangrijke:
Heel graag de contributie à €20,00 voor het jaar 2013 overmaken op:

rekeningnummer 1231.96.442
tnv. Belangenvereniging Het Actief Trekpaard.
Heel hartelijk dank voor degenen die al betaald hebben
en de rest………… aub niet vergeten!!!!!!!!

Onze eerste activiteit wordt, zoals afgesproken tijdens de vergadering, een lezing (in de maand
februari?) maar op dit moment is men druk bezig met de voorbereidingen en zijn er te weinig
gegevens bekend voor de definitieve uitnodiging.
Maar deze hebben jullie van ons te goed en volgen zo snel mogelijk.

De volgende activiteit voor de maand Maart wordt een bezoek aan ’s werelds grootste
paardenbeurs Equitana te Essen. Voor die mensen die er nog nooit zijn geweest, op paardengebied
is hier echt alles te vinden. Van kleinste hoefnagel tot grootste paarden vrachtauto en alles wat er
tussenin ook maar te koop is. En dit alles omlijst door shows, clinics en demonstraties. Ook de eet en
drink kiosken en restaurants zijn er de moeite waard. Kortom er is echt voor elk wat wils.
Op dinsdag 19 maart aanstaande willen we naar deze beurs toegaan en deze dag zal in het teken
staan van de aangespannen sport. Er is dit jaar helaas geen koudbloedendag.
Via een bevriend collega van John Vissers kunnen we deze dag tegen gereduceerd tarief gebruik
maken van een touringcar, mits er voldoende deelnemers zijn.
Om zoveel mogelijk deelnemers te verzamelen zullen wij de uitnodiging ook rondsturen onder de
leden van PSV ’t RosBeyeart. Dit houdt in dat er voor ca. €15,- retour gereisd wordt vanaf Margraten
naar Essen. Bericht over tijd en opstapplaats volgen tijdig.
De entree voor de beurs bedraagt €12,- (groepskorting ticket.)
Opgave voor deze dag, waarbij uiteraard vrienden, familie leden, en bekenden van harte zijn
uitgenodigd kan bij: John Vissers john_vissers@online.nl of
Marie-José Crombach mj@trekpaard-actief.nl

Het is natuurlijk leuk als we de bus vol krijgen dus lobby maar eens flink in die
vriendenkring. En wie het eerst komt, het eerst maalt.
Opgave voor 22 februari in verband met reservering van de bus!!

Ook april moeten we alvast even vermelden in deze nieuwsbrief:
weekendje weg naar “De Breugelhoeve”in de omgeving van Peer op 26, 27 en 28 april.
Arceer in je agenda, zet in je mobiele telefoon of “ouderwets”, zet op de kalender!
Informatie over dit weekend volgt zo snel mogelijk.
Het laatste onderwerp in deze brief is het volgende: de ruitergroep.
We gaan weer een “showonderdeel” instuderen met onze paarden.
Uiteraard hebben we hier begeleiding voor nodig en Jos Janssen is bereid gevonden om ons wat
meer van de edele rijkunst bij te brengen. (als dit per ongeluk al nodig mocht zijn tussen zo een ploeg
profs!)

In de maand maart willen we hier weer
mee starten, en dit kan in de rijbakken
van de diverse leden die hier de
beschikking over hebben. Bij slechte
weersvooruitzichten zou het eventueel
mogelijk zijn om uit te wijken naar de
manege te Margraten.

Dus, heb je zin om wat vaker een avondje onder het zadel bezig te zijn met je paard, geef je dan op,
ook voor 22 februari bij: Marie-José Crombach mj@trekpaard-actief.nl
Jan Janssen Jfhm.janssen@hotmail.com
Voor datums en activiteiten mbt. de historische landbouw: kijk op de website.

Namens het bestuur, Jan Janssen
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