NIEUWSBRIEF
AUGUSTUS 2015
Geachte trekpaarden- en paardenvrienden,
Vakantie is voor de meeste mensen alweer voorbij.!!.
Diverse landen en locaties zijn bezocht. Eén ieder heeft zijn eigen ervaringen
opgedaan en dingen meegemaakt.!!. Boeiende verhalen dus voor de 19e .!!.
Dan is het weer tijd voor de normale ‘beslommeringen’.
Zo pakken wij ook, als BeHAT, de draad weer op. Volgens onze agenda staan er
nog enkele activiteiten op de rol:

 Als eerste onze eigen Rit en feestavond op zaterdag 19-9.!.
 Op 4 oktober a.s. evt. aanhaken op De VierLandsheren Rit te Zutendaal;
 Op 8 november a.s. natuurlijk onze jaarlijkse Paardenzegening te Whalem;
 Op 13 december a.s. onze activiteit zonder paarden.

Zaterdag 19 september 2015.
 Buitenrit met aansluitend feestavond in samenwerking met ’t Ros Beyaert
onze collega-vereniging.!!.
Het belooft een exceptionele maar vooral ook boeiende rit te worden.
Uitgeknobbeld door een absolute regiokenner uit eigen gelederen.!!.
De rit is bedoeld voor zowel aanspanningen als ook ruiters onder het zadel.

Er zal een rit gereden worden van ca. 25 km in een ‘pittoreske’ omgeving.
Vertrek tijd is 14.00 uur. Verzamelen op locatie vanaf 13.30 uur.
Vertrek locatie = de Manege in Margraten aan de Holstraat 47.
Parkeren doen we aan de achterzijde van de manege. En wel op het
industrieterrein Aan de Fremme.
Na de rit is er voldoende tijd om eerst paarden, koetsen en tuigen te verzorgen.
Aansluitend zelf opfrissen en terug te keren naar de Manege te Margraten.
Hier begint dan het 2e gedeelte van deze dag.

Gezellige feestavond.!!.

U wordt hier dan mede voorzien van spijs en drank.

Spijs in de vorm van een uitgebreid aanbod aan Tapas
en drank naar eigen believen.!!.
Kosten voor deze dag inclusief eten betreffen € 10,- p.p. voor leden en € 12,50
p.p. voor niet leden.
Te betalen op NL 17 RABO 0123 19 6442 ten name van Belangenvereniging het
Actief Trekpaard o.v.v. Rit en Feestavond 19-9.
**Drank wordt op de dag zelf afgerekend ad. € 1,- per consumptie**

Opgeven vóór 10 september 2015.

Opgeven is ook betalen.

Opgeven bij: johnenlenie@home.nl Vermeld bij opgave of je per koets of onder
het zadel deelneemt i.v.m. plaatsen op de koetsen.
Vragen kunt u stellen via voornoemd mailadres of bellen met John Vissers op het
nummer 043 – 458 2026.
Bij parcimonieuze animo zal één en ander herstructureerd worden.

Graag tot de 19e enne….. bij voorkeur in grote getalen.!!.

Sympathieke groet,
Het Bestuur.

