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Beste leden,
De meesten van ons kunnen weer genieten van de heerlijke ritten in de
avonduren en lente zonnestralen. Ondertussen zijn er toch ook weer een aantal
mooie en gezellige activiteiten gepasseerd.
Zo zijn er al mooie recreatie ritten gereden waar onze leden met plezier aan
deelnemen. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe mens en dier samen
kunnen genieten van de ritten! Ook waren er weer fanatieke leden te vinden op
de indoorvaardigheid en de marathon rit in maart. Maar ook in de wijde omtrek
hebben weer veel van onze leden mooie prestaties bereikt in het wedstrijdveld,
iets waar we als club natuurlijk erg trots op zijn!
De aankomende tijd is er overigens weer volop mogelijkheid om te gaan genieten
van het mennen. Zo is er binnenkort de weekendrit naar de Veluwe en is er op
zondag 5 juni aanstaande een Mendurance te rijden vanuit Someren-Heide.
Maar ook staat er de Dressuur/Vaardigheidswedstrijd op het programma op
zondag 17 juli in Soerendonk. Een nieuw initiatief dat door onze fanatieke leden
is ontstaan. Inschrijven is al mogelijk via MijnKNHS: https://www.mijnknhs.nl/ .
Leden van menclub Lierop-Someren kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen
aan deze wedstrijd. Schrijf u dus snel in voor deze leuke wedstrijd! In de
bijlage treft u het vraagprogramma voor deze wedstrijd aan.
Daarnaast wordt op zondag 11 september de impuls marathon bij familie Engelen
op het Heieind in Lierop gehouden. Ook voor deze wedstrijd kan worden
ingeschreven via MijnKNHS. Dus inschrijven maar!

Dan zouden we graag aandacht vragen voor het volgende. Met ingang van 2016
zijn Henny Panhuijzen en Yvonne van den Boomen afgetreden als bestuurslid.
Alexandra Deeke heeft intussen vol enthousiasme de taak van
Wedstrijdsecretariaat op zich genomen.
Echter zijn we nog steeds op zoek naar een 5e bestuurslid. We zoeken namelijk
nog een Penningsmeester. In overleg kan er natuurlijk ook in de functies worden
geschoven. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan bent u van harte welkom om dit
kenbaar te maken bij het bestuur.

Groeten namens het bestuur,
Helmi, Tom, Ria, Alexandra

