Nieuwsbrief oktober 2015

Beste leden,
De blaadjes zijn weer van de bomen aan het dwarrelen, dus kunnen de meesten
van ons genieten van mooie ritten in het herfstlandschap. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook een aantal mooie ritten en evenementen de revue gepasseerd in de
afgelopen tijd.
Zo was er in juni een mooie rit georganiseerd vanuit familie Koolen, daarnaast
was er een prachtige weekendrit naar de Veluwe, waar een aantal leden met hun
aanspanningen hebben genoten van een prachtig natuurschoon al daar. In juli is
er door de betrokken vrijwilligers en leden van onze club een mooi
dressuurterrein en vaardigheidsparcours gebouwd voor de wedstrijd bij Harry
en Ria Joosten, als bestuur zijn we toch iedere keer weer trots dat we op deze
mensen kunnen bouwen! In september is er genoten van een gezellige BBQ bij
Piet en Mien Meulendijks, wederom goed verzorgd door de gastheer en
gastvrouw! Ook was er bij de mooie menrit door de omgeving van Someren een
30-tal aanspanningen die van al het moois op deze rit hebben genoten.
Dan was er dit jaar de voor het eerst georganiseerde rit naar België, hieronder
een kleine impressie geschreven door de rijders:
Dag 1:
Op 11 sept. vertrokken we met een 10 tal aanspanningen vanuit Someren richting Peer. Er was
een mooie route uitgezet door Benny en Ria. Na een tijdje te hebben gereden hadden we een
pauze bij manege van Horne in weert waar we wat konden nuttigen en de paarden konden rusten
en verzorgen. Van hieruit ging de route weer verder door het mooie landschap van België richting
onze accommodatie Breugelhoeve in Peer. Eenmaal daar aangekomen gingen we eerst de paarden
verzorgen en op stal zetten en voorzien van voer. De dames hadden de kamers al opgedeeld en
wat op orde gebracht, zodat we daarna ook met zijn alle aan het avond eten konden beginnen.

Ook dit was goed verzorgd en ging er dus bij allen goed in na een lange tocht van 55 km. Nog met
wat na kletsen en de nodige drankjes gingen we tegen de klok van twaalf onze nachtrust
opzoeken.
Dag 2:
De volgende morgen weer vroeg uit de veren, naar de paarden toe om deze te verzorgen en als
we dan terug waren had ons keukenpersoneel het ontbijt al weer klaar en de eieren waren al
weer gebakken door onze kok Henk (Bennenbroek). Ook deze dag waren er weer twee ritten uit
gezet door het mooie Belgisch landschap en was er weer voor een goede maaltijd gezorgd. ‘s
avonds weer wat na kletsen in de kantine waar ook weer het een en ander genuttigd werd.
Dag 3:
Ook hier weer op tijd uit de veren om alles te verzorgen en na het ontbijt de boel opruimen, om
aan onze terug rit te beginnen. Ook deze rit was weer tot in de puntjes uit gestippeld en ging
richting de Kei van de Hei waar we ook gezamenlijk vetrokken waren. Toen we daar aan kwamen
stond Helmi (voorzitter) nog met de nodige drankjes en hapjes om hier af te sluiten van het
succes vol weekend.
Ik denk dat ik namens alle deelnemers toch het woord bedankt mag gebruiken voor Benny en Ria
voor dit succes vol weekend! Het was top georganiseerd.

De marathon in Lierop bij Patrick en Lisette kon in september deze keer niet
doorgaan in de bekende vorm, gezien de weergoden ons helaas niet goed
gestemd waren. Ook deze keer is er weer met man en macht gewerkt door onze
leden en vrijwilligers om een nieuwe wedstrijdrit op te zetten, mede door het
weer op die dag en het harde werken was het een geslaagd evenement waar we
als bestuur erg trots op zijn! Daarnaast willen wij iedereen bedanken die op de
menclub heeft gestemd heeft via Rabobank Peelland Zuid. We hebben samen een
mooi bedrag van 248,- euro toegewezen gekregen. Met jullie medewerking en
inzet zijn wij zeer gelukkig en kunnen we dit weer voor aanschaf van een mooi
doel gebruiken. Daarvoor nogmaals onze dank!
Ook willen we jullie eraan herinneren dat op woensdag 18 november de jaarlijkse
bowlingavond weer gepland staat. Opgeven hiervoor kan tot zondag 15 november
bij Ria: g.kerkhof12@chello.nl
Tot slot willen wij ook onze wedstrijdrijders nog in het zonnetje zetten! Veel
van hen hebben de afgelopen periode mooie resultaten behaald en zijn boven
zichzelf uitgestegen. Als club willen we de rijders dan ook van harte feliciteren
met de behaalde resultaten!
Groeten namens het bestuur,
Helmi, Tom, Ria, Yvonne en Henny

