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Deil, december 2014 
 
 
Beste Waal & Linge leden, 
 
De feestdagen staan voor de deur en 2014 is bijna voorbij. Wij als bestuur kijken terug op 
een fantastisch men jaar met mooie wedstrijden. En verschillende mooie en diverse 
activiteiten waar ieder lid aan deel heeft kunnen nemen. 
 
Toekomstige activiteiten 
 
Kerstfair 
Donderdag 11 december tot en met zondag 14 december is weer de kerstfair op Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. Het was dit jaar een heel gepuzzel om alle vrijwilligers 
bij elkaar te krijgen om weer te rijden op de fair. Maar het is toch gelukt om de planning rond 
te krijgen door de inzet van diverse leden. Wij willen iedereen weer hartelijk danken voor hun 
inzet. 
 
Oliebollen/snert avond 
Zaterdag middag/avond 27 december 2014 om 18:00 uur willen we bij Manege de Harten 
Hoeve te Deil onder het genot van een hapje (snert/oliebollen) en een drankje 
(koffie/chocomelk/gluhwein) gezellig het jaar met elkaar afsluiten. Er word iets bedacht 
voor menner en paard. Mits het weer het toelaat. Vrije inloop. Parkeren achter bij Firma 
Blom. 
 
Mechelen 
Op dinsdag 30 december 2014 gaan we met de Hatro bus naar Mechelen om daar naar de 
wereldbekerwedstrijd vierspan te gaan kijken. Om 15:30 vertrekt de bus vanuit Ochten (mac) 
naar Vuren daar zal hij om 16:00 zijn ( Goudreinet). Voor vragen kunt u bellen naar Kees van 
Tuijl 0651377142. Opgeven hiervoor kan bij Ad van Zandwijk Tel 0655725248 of per mail 
zandhof@tele2.nl Opgeven voor 15 december!! Kosten zijn 30,- euro. 
 
Wil iedereen op tijd zijn zodat de bus op tijd weg kan rijden!! 
 
 
Komende wedstrijden en activiteiten voor 2015 
Voor het jaar 2015 staan er ook al wat dingen op de agenda die u kan noteren. 

• 9 en 10 januari 2015 Betuwe cup bij de Roskam. 
• 7 februari 2015 dressuur/vaardigheid Manege de Lappenheide Acquoy. 
• 13 en 14 februari 2015 Grote Finale Betuwe cup Manege Harten Hoeve. 
• 6 maart 2015 Algemene Ledenvergadering. 
• 20 juni 2015 Dressuur/vaardigheid (district kampioenschap) 
• 30 juli,31 juli, 1 augustus 2015 SGMW Beesd NederlandsKampioenschap Enkelspan 

pony, Tweespan pony, Vierspan pony, Enkelspan paard.  
 
 
 
 
 
 



Het bestuur wenst u allen 
 
 
 

 
 


