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Beste Trekpaarden- en paardenvrienden,
De eerste 5 maanden van het jaar 2014 zijn alweer verstreken. Zo ook reeds de eerste
5 jaar van het bestaan van onze Belangenvereniging Het Actief Trekpaard.

Ons eerste Lustrum.!.
Zoals alom bekend hebben we ons eerste Lustrum gevierd in het weekend van 16 – 17 18 mei jl.. Het was een ware happening en een absoluut geslaagd weekend.!.
Op vrijdag de 16e is eenieder op zijn eigen manier bezig geweest om paarden, wagens,
caravans, tenten en ander slaapgelegenheden aan te voeren en op orde te brengen. In
het begin van de avond is er in groepen Boerengolf gespeeld (“gefoeteld”) met alle
uitslagen van dien.

Dit golfspel ging over in een gezellige avond samen zijn met hapjes, drankjes en (live)
muziek. De gehele (weekend) catering was wederom in handen- en onder de bezielende
leiding van onze ‘chef-kok(kin)’ Miriam Janssen waarvoor nogmaals een welgemeend
chapeau en hartelijk dank.!!.
De zaterdagochtend begon met een heerlijk gezamenlijk ontbijt op locatie.

Tegen het einde van de ochtend werden diverse paarden aangespannen en een aantal
paarden opgezadeld om te beginnen aan een vooraf uitgezette tocht. Deze tocht leidde
ons over pittoreske paden met prachtige vergezichten. Deze werden afgewisseld met
prachtige holle wegen en andere onverharde paden, heuvel op en heuvel af.

De rustpauze was gesitueerd in Terlinde bij de uitbating “De Zeute Aardbei”.!.
Goedgekozen rustplaats met heerlijk ijs, goed gekoelde dranken en natuurlijk de
mogelijkheid tot het nuttigen van overheerlijke aardbeien. Deze versnaperingen waren
zeer welkom en nodig daar het zonnetje z’n best scheen en het goed warm was. Na deze
verpozing ging de tocht verder over nog meer mooie zandwegen met een diversiteit aan
uitzichten en prachtige natuur.

Na een goede 30 km te hebben gereden waren we weer terug op onze feestlocatie Stal
Donna te Cadier en Keer. Deze meer dan overweldigende rit hebben we te danken aan de
heren Brouwers en Crombach.
Het was echt magnifiek.!. Heren nogmaals heel hartelijk dank.!!.
Na het verzorgen van de paarden is een ieder zich zelf gaan opfrissen om aan te
schuiven bij de barbecue met wederom een gezellige avond. Aan het begin van de avond
hebben enkele leden zich kunnen uitleven met ringsteken onder het zadel.

De wedervaren hiervan zullen nog diverse malen ‘smakelijk’ herhaald worden.!.

Ook deze avond is opgeluisterd met (live) muziek, mede door onze
‘verenigingstroubadour’ John Visser. John bedankt voor je mooie gevarieerde, in diverse
talen, ten gehore gebrachte repertoire.

Toen kwam onze zondag. De dag van het Ringsteken in het centrum van Cadier en Keer.

De ‘Lustrum-regel-commissie’ heeft zich werkelijk uitgeleefd.!.
Mede door heel veel tijd en energie te steken in de organisatie
en realisatie van dit weekend.
Geachte Lustrumcommissie driewerf CHAPEAU.!.
Super wat jullie hebben weten neer te zetten.!.
BeHAT heeft als eerste een heuse Ringsteekwedstrijd ten tonele gebracht in deze
regio. Dit met een meerkoppige jury en becommentarieerd door een plaatselijk bekend
paarden kenner in de persoon van de heer Van Wissen.

Het Ringsteken werd uitgevoerd door een groot aantal aanspanningen.!.

De aanspanningen werden natuurlijk beoordeeld op behaalde resultaten maar ook op
originaliteit van de aanspanningen zowel in aankleding als in kleding van de menners en
grooms.

Voor een goede impressie van zowel het Ringsteken op zondag
als ook de rest van het weekend verwijzen we jullie graag naar de site.!.

Namens het bestuur van BeHAT willen we nogmaals iedereen zonder uitzondering
heel hartelijk danken.!. Oprechte dank voor ieders bijdrage op zijn of haar
manier om dit mooie weekend zo gestalte te kunnen geven.!.

Tot slot toch nog even een bijzonder woord van dank aan Huub en Anita voor de
gastvrijheid op Stal Donna een echte Super locatie.!.

Allemaal heel hartelijk dank.!.
Het Bestuur.

