Nieuwsbrief maart/april 2014

Beste Trekpaarden- en paardenvrienden,
De eerste evenementen van het jaar zitten erop en deze waren al bijzonder leuk.
Op 21 maart waren we met 26 leden en “aanhang” te gast bij Rijo stables in Weert. Zonder
uitzondering was dit voor iedereen een zeer leerzame maar ook een aangename avond. De familie
Rutjens is op een bijzonder prettige manier met paarden bezig en weet dit gevoel prima over te
brengen op de aanwezige geïnteresseerden. Voor een volledig verslag en foto’s zie onze website.
Ook waren er een tweetal evenementen van PSV ‘tRos Beyaert. Helaas zelf niet geweest in verband
met werk, maar naar ik begrepen heb toch goed bezocht en interessant.
Ha, we zijn weer flink op weg.!.
 RIT ECHT
Het eerst volgende evenement is een heerlijke buitenrit in en rond Echt. Deze rit vindt plaats op
PAASMAANDAG 21 APRIL. De rit is georganiseerd door Arno Voncken, is geschikt voor
ruiters/amazones en aanspanningen en gegarandeerd voor meer als 75% over onverharde wegen.
Start van de rit bij Manege op de Berg, Wolfsberg 20 6102RB te Echt.
Tijd: 10.00 uur aanwezig. Er wordt vanaf deze plek 13 km gereden tot de pauzeplaats bij Café
Waldeslust, Akerstraat 26, 6105 AV Mariahoop. Na een aangename pauze en een kleine lunch wordt
de tocht hervat en eindigt weer op de startplaats.
INSCHRIJVEN: tot 15 april bij arno.voncken@home.nl / 06-24 60 05 10 of bij william@beurskens.biz /
06-10 90 41 40. De kosten voor de lunch bedragen: voor leden € 8, - per persoon en € 10,- voor nietleden per persoon.

HET LUSTRUM
Ook het lustrum evenement staat fors in de steigers en nadert zijn voltooiing op 16, 17 en 18 mei.
Het is inmiddels 5 jaar geleden dat we deze leuke club samen het levenslicht hebben laten zien, en
we gaan dit op gepaste wijze vieren, met medeclubleden, vrienden maar zeker ook onze geliefde
paarden.
Zoals jullie wellicht al weten zijn we te gast bij “STAL Donna” van Huub Brouwers in Cadier en Keer,
voor een gezellig weekend vol paardenplezier.Hoe gaat dit weekend er uitzien? Om te beginnen, we
mogen bij Huub in de weide overnachten met tent, caravan, slaapzak en ook onze paarden zijn er
welkom.
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur samen komen bij Huub en Anita. Weides inrichten, water sjouwen,
tenten opbouwen, enz. Vanaf ca 20.00 uur een gezellige avond met en hapje en een drankje.
Zaterdagochtend een stevig ontbijt, lunchpakketten mee en op pad voor een mooie tocht door het
Limburgse land. Een en ander onder leiding van Huub Brouwers en Jo Crombach. In de namiddag
komen we terug en maken we ons klaar voor een leuke feest -, BBQ avond. Tijdens deze avond zal er
een ringsteek wedstrijd onder het zadel worden gehouden op een weide van Huub. Eventueel in de
bak bij slechte (glad) omstandigheden.
Zondagochtend, rustig opstaan, de nevelen verdrijven en starten aan een stevige brunch. Hierna
vanaf ca 13.00 uur een ringsteek wedstrijd in het centrum van Cadier en Keer.
Deze wedstrijd wordt verreden met aanspanningen en er wordt uiteraard gestreden om de eer van
Belangenvereniging Het Actief Trekpaard, maar uiteraard ook om diverse leuke prijzen!
Voorts zal iedere aanspanning beoordeeld worden op de origineelste aankleding, originaliteit of
leukste idee. Uiteraard alles met de uiterste inachtneming van de veiligheid.

Voor deze wedstrijd mag een deel van het centrum afgesloten worden voor overig verkeer. Er is een
leuk parcours waar we met maximaal 30 aanspanningen onze kunsten kunnen vertonen en er kan
diverse keren geprobeerd worden om een steeds kleinere ring te bemachtigen. Uiteraard onder
toeziend oog van een kundige jury!!
Zondag rond 16.00 uur volgt de prijsuitreiking en daarna opruimen en een afscheidsetentje voor de
deelnemers.
Kom dit feestje met ons vieren en vul het inschrijfformulier in en retourneer per mail of per post naar
Jan Janssen, Pastoor Erckensstraat 2A 6181 ND Meers

jfhm.janssen@hotmail.com

Weekend Overpelt
En dan nog een laatste evenement wat jullie aandacht verdiend:
Een weekend weg met de paarden naar het Belgische Overpelt.
Lees de uitnodiging van Froukje, en schrijf in. Het beloofd uiteraard ook weer een leuk weekend te
worden maar er moet wel aanbetaald worden voor de locatie.!. Vandaar deze vroege inschrijving.!.

Namens het bestuur,
Jan Janssen

