Nieuwsbrief november 2012

Hallo beste trekpaarden- en paardenvrienden,
De paardenzegening zit er weer op. Wat was het een mooie dag! Iedereen had zijn beste beentje
voor gezet om een en ander te laten slagen. Er was genoeg animo, (meer mag altijd) publiek was in
groten getale aanwezig, Mia had lekkere St. Theunis broden gebakken en Pastoor Jansen had goed
wijwater meegebracht. De zegening werd op de terugweg bekrachtigd door een forse plens
hemelwater! Zie www.trekpaard-actief.nl voor het verslag en de foto’s.

Het volgende evenement: zoals al eerder aangekondigd en ook al bijna traditioneel,
het december evenement zonder paarden.

Op 16 december worden jullie door Jolanda Bastiaans en Miriam Janssen
om 14.00 uur verwacht in de manege van:

’t Ros Beyaert
Holstraat 47
6269 AW Margraten

Parkeren aub. in de Holstraat. De parkeerplaats voor de ingang van de manege is niet al te
groot en voorbehouden aan leden van hun vereniging.
Gelukkig heb ik enkele hints gekregen over het gebeuren op deze dag. We blijven de hele middag in
deze locatie, de drank is voor eigen rekening, de rest van de verwennerij niet.
Niet leden betalen hier echter wel € 7,- voor, ter plekke af te rekenen met onze penningmeester.

Wat er deze dag van jullie wordt verwacht is:
- kerstsfeer en kkerstgedachten
erstgedachten.
- de eerste uren een enigszins heldere geest.
- sportiviteit (trainingspak en sportschoenen zijn echt niet nodig)
Het beloofd een spannende middag te worden, vol entertainment en humor maar ook met tijd
genoeg om nog eens terug te denken aan afgelopen jaar, te denken over het programma voor 2013
en misschien wil je jezelf, en je tijd nog wel beschikbaar stellen voor Behat in 2013.
Opgeven op, of vóór 12 december bij Miriam jfhm.janssen@hotmail.com of 046 4335669
Opgave is belangrijk om een en ander organisatorisch in goede banen te leiden.

Extra evenement voor de liefhebbers:
Op maandag 24 december willen we voor de liefhebbers een tochtje maken langs wat Limburgse
kapellen en wegkruizen, per koets en onder het zadel en dit om wat extra zegen te
vragen voor onze paarden, onze leden, onze medemens en wat extra wijsheid voor
ons kabinet, en zij kunnen dat zeker gebruiken.
En voor de niet gelovigen onder
ons: baat het niet dan schaadt het niet!
De invulling van deze dag wordt op dit moment uitgewerkt en wordt dus nog een
beetje een verrassing. We vertrekken in elk geval vanuit Meers,
ter hoogte van Grote straat 69 nabij de kapel.
Vertrek rond 10.30 uur en zullen rond 15.30 uur terug zijn.
De kosten zullen op deze dag verrekend worden maar zullen
zeker niet meer zijn dan €10, - p/p.
Een en ander zal natuurlijk met kerstgedachte in het achterhoofd plaats vinden
en doorgaan mits de weersomstandigheden dit toelaten.
Nadere gegevens volgen voor de deelnemers ruim op tijd, maar wel opgeven vóór 18 december bij
Jan Janssen, jfhm.janssen@hotmail.com of 046 4335669 of 06 2225 0704.

Nog even de vooraankondiging voor de ALV
Deze vindt plaats op 6 januari 2013
We starten om 11.00 uur en ja, we zoeken nog een
bestuurslid/nieuwe voorzitter. Laat even wat horen als je interesse
hebt!
Wordt gehouden in de kantine van de manege van ’t Ros Beyaert,
Nadere gegevens met een agenda en dergelijke volgen in de
maand december.

PAARDENMEST

Als het aan de plannen van de gemeente Eijsden / Margraten ligt, hangt ons nog wat boven het
hoofd(?!?!?!) als paardeneigenaren. Ongetwijfeld hebben jullie kranten en nieuws gevolgd over dit
item. Als belangenvereniging willen we in deze discussie graag stelling nemen naar de overheid toe.
Als bestuur zouden wij het erg waarderen als jullie even de tijd nemen en ons laten weten hoe jullie
over dit onderwerp denken.
Misschien hebben jullie de oplossing voor dit probleem of is het praktisch niet uitvoerbaar?!?
Help ons op weg om stelling te nemen en ook om dit item goed kort en bondig te kunnen bespreken
tijdens de aangekondigde ALV.
Mail of schrijf een kort verhaaltje met jullie ideetjes hierover naar een van de bestuursleden zodat
we onze gezamenlijke ideeën kunnen stroomlijnen voor de toekomst.

TOT SLOT:
Uiteraard hopen we jullie allemaal op een van de komende evenementen te zien
en vooral te spreken.
Niet vergeten tijdig aan te melden, en……………. veel paardenplezier.
Uitnodigend, het bestuur:
“Belangenvereniging Het Actief Trekpaard”

