Nieuwsbrief november 2014
Hallo beste trekpaarden- en paardenvrienden,
De paardenzegening zit er weer op. Wat was het een prachtige dag.!. Uniek en misschien
wel eenmalig zo’n weer.!. De inwendige mens werd getrakteerd op een stevig ontbijt en
na afloop was er ruimschoots, goedgevulde maaltijdsoep. Animo was goed (meer mag
altijd) en publiek was in groten getale aanwezig. St. Theunis broden waren wederom in
orde en Pastoor Jansen had goed wijwater meegebracht. Het verslag en de foto’s van de
zegening volgen op de site.
Het volgende evenement: zoals al eerder aangekondigd
en ook al bijna traditioneel,
het December evenement zonder paarden.!!.

Zondag 14 december 2014
Aanvang: 15.00 uur.
Bijeenkomen op P+W-Cabergerweg te
Maastricht.
FLIKKEN MAASTRICHT (spel)
 Kruip in de huid van rechercheur en los een lastige moordzaak op.!.
Onderweg lopen we tegen allerlei vraagstukken en raadsels aan, waarbij ‘teamwork’
essentieel is. Ondertussen genieten we van al het moois wat Maastricht te bieden heeft.
Bij aanvang ontvangt iedere groep een dossier met alle gegevens. Hierin staat bruikbare
informatie waarmee we het moordwapen, de moordlocatie en de moordenaar kunnen
achterhalen. Sms’jes helpen ons verder op weg. Was het een afrekening of……….????
We weten het snel genoeg.!.

Aansluitend gaan we eten bij:

DEBRANDWEER.
Capucijnenstraat 21
6211 RN Maastricht.
Restaurant DEBRANDWEER vervaardigd hun culinaire creaties op een maatschappelijk
verantwoorde en eerlijke manier met gebruikmaking van goede producten. Zo zijn alle
vleesproducten scharrel of biologisch, de groenten dagvers en wordt er gewerkt met
zoveel mogelijk streekproducten. Ook de vegetariër wordt niet vergeten.!.

Het belooft een bijzondere middag te worden met
de nodige spanning maar ook humor en vertier.!!.
## Wandelschoenen komen zeker van pas.!. ##
Opgeven:
Vóór 01 december 2014 bij John Vissers johnenlenie@home.nl
Kosten voor leden € 20,00 p.p. en voor niet-leden € 23,50 p.p..
(E.e.a. is inclusief spel en eten bij DeBrandweer, maar exclusief drank en parkeren).
Bedrag overmaken op:
IBAN-nummer NL 17 RABO 0123 19 6442 ten name van:
Belangenvereniging het Actief Trekpaard o.v.v. Act.-zonder-paarden 2014.
***Zet in je/jullie agenda:***
 Zaterdag 3 januari 2015 aanvang 11.00 uur rit onder het zadel.
Start in Euverum vanaf stal Dassen, onderweg pauze en versterking, kosten en verdere
bijzonderheden volgen in nieuwsflits.
ZEER MOOIE RIT.!!. Opgeven bij johnenlenie@home.nl

‘NOTIFICATIE’
De ALV op 4 januari 2015
Op zondag 4 januari 2015 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
Concept agenda en nadere informatie volgt in volgende nieuwsbrief.!.
Graag zien we jullie in grote getalen zondag 14-12 a.s.!.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

P&W TERREIN CABERGERWEG MAASTRICHT
Lang en goedkoop parkeren is mogelijk op de zgn Park & Walk parkeerterreinen op slechts 10 min wandelen
van het centrum , open 24 uur/7 dagen per week. Het P+W terrein Cabergerweg, ten noorden van het
centrum van Maastricht, heeft een capaciteit van 700 parkeerplekken. Het adres is Cabergerweg Frontensingel – Maastricht.

