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Deil 13 oktober 2014 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief over de toekomstige activiteiten. De herfst is weer 
begonnen. De outdoor wedstrijden zijn weer afgelopen. Nu gaan we ons weer richten 
op het indoor seizoen. 
 
Toekomstige activiteiten: 
 
BBQ 
De BBQ zullen we dit jaar houden bij familie Kaldenberg aan de Lingedijk in 
Herwijnen en wel op 18 oktober 2014. 
Graag voor deze activiteit voor 16 oktober opgeven bij mariekehak@xs4all.nl of 
telefonisch bij Kees van Tuijl 0651377142 zodat we rekening kunnen houden met het 
aantal personen.  
 
1e wedstrijd Betuwe cup 2014 24 en 25 oktober 2014 
Ook in het komende indoorseizoen organiseren Menvereniging Waal en Linge en De 
Roskam 
weer de spectaculaire Betuwe Cup wedstrijd. Net als voorgaande jaren zijn het vier 
wedstrijden die worden afgesloten met de finale in februari. 
 
Voor selectie voor de grote finale in februari moet je minimaal drie wedstrijden 
inclusief de 
laatste wedstrijd rijden. 
Opgeven bij Kees van Tuijl Tel: 0651377142 per mail keesvantuijl@planet.nl 
Inschrijf formulieren zijn te vinden op www.waalenlinge.nl 
 
 
Dressuur/Vaardigheid 
In de mooie locatie van Manege de Lappenheide te Acquoy word op zaterdag 29 
november 2014 een dressuur vaardigheid gehouden. De rijbak is 30/60. Snel 
opgeven is wel een must omdat er maar een beperkt aantal plaatsen zijn. Opgeven 
kan per mail bij melinatimmermans@hotmail.com 
Op zaterdag 7 februari 2015 volgt een tweede dressuur vaardigheid. 
Adres Manege de Lappenheide 
Huigenstraat 47 
4151 CC ACQUOY 
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Kerstfair 11 t/m 14 december 2014 
Ook dit jaar zullen de Kerstmannen pakken weer uit de kast worden gehaald en de 
arrenslee 
wordt weer gepoetst, want ook dit jaar zullen we met de vereniging rijden tijdens de 
mooie 
kerstfair in Beesd. 
Wil u ook een keer Kerstman/ Kerstvrouw zijn dan kun je voor het rijden opgeven bij 
mariekehak@xs4all.nl of op nummer 06-13833830 
Rijden met eigen menkar mag ook!!! 
 
Oliebollen/snertavond 
Ook dit jaar heeft het bestuur weer besloten om de oliebollen en de snert avond bij 
elkaar te voegen. Er word weer iets leuks uitgezet voor menner en paard/pony. 
Onder het genot van snert en oliebollen willen wij het jaar gezellig met elkaar 
afsluiten. 
 
Mechelen 
De datum hiervan kunt u alvast in u agenda noteren dit is dinsdag 30 december 
2014. 
Nadere informatie volgt hier nog over!! 
 
Mededeling, 
 
Stukjes voor op de site komen geregeld binnen. Wij proberen die zo snel mogelijk op 
de site te zetten. Foto’s erbij is ook erg leuk voor op de site. 
Stukjes kunnen gezonden worden naar lionne74@kpnplanet.nl 
 
 
Ik wens u namens het gehele bestuur een heel sportief en gezellig tijd toe en we zien 
u graag 
weer op onze komende activiteiten. 
 
 
Marieke de Gast Hak 
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