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Nieuwsbrief september 2018
Elst, 11 september 2018
Beste Leden,
Het indoor seizoen komt er weer aan, dus weer tijd voor een nieuwsbrief. Zodat we iedereen weer
kunnen informeren over alle komende activiteiten. Maar eerst nog even een korte terugblik.
Wat hebben we een hele mooie zomer achter de rug met ontzettend warme dagen. Maar we hopen
natuurlijk ook nog op een mooie nazomer. We hebben weer verschillende activiteiten achter de rug
om te beginnen met SMW Herwijnen. De wedstrijd in Herwijnen was net als de andere jaren weer
een mooie onderlinge wedstrijd, waar geoefend werd voor de officiële wedstrijden en waar nieuwe
aanspanningen en leden konden oefenen. Er was veel animo, waardoor we een druk bezette dag
hadden. In de ochtend werd de dressuur en de vaardigheid gereden en in de middag de mooie
hindernissen met natuurlijk de spectaculaire brug en waterbak. Wat een ontzettend mooie locatie is
het daar. Graag willen we Piet en Dita bedanken voor hun gastvrijheid. Ook in 2019 zijn we weer
welkom bij Piet en Dita, dan op 25 mei. Super!
De samengestelde menwedstrijd in Beesd was ook dit was weer een groot succes. We hadden dit
jaar weer erg mooi weer. We hebben heel wat parasols moeten bijkopen, omdat de zon wel heel erg
fel was dit jaar. We hadden een groot aantal deelnemers en ook de camping was enorm dit jaar.
Maar zonder al onze fantastische vrijwilligers had deze wedstrijd niet zo’n succes geweest. Ze
stonden allemaal weer klaar om er samen met ons een fantastische wedstrijd van te maken. In het
voortraject hebben we heel wat gezellige bouwavonden gehad en ook de dagen voor de wedstrijd
was het druk in Beesd met mensen die kwamen helpen.
Tijdens de wedstrijd hadden we weer voldoende mensen om alle posten te bemannen! Bij deze
willen we iedereen nogmaals bedanken voor al hun inzet. Zonder jullie geen wedstrijd en we hopen
dat jullie er volgend jaar allemaal weer bij kunnen zijn. De wedstrijd is volgend jaar op 18, 19 en 20
juli dus deze kan alvast in de agenda.
Natuurlijk willen we fam. Verschuer van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt weer bedanken, dat we
ook dit jaar weer gebruik mochten maken van hun terreinen.
Landgoedfair: Ook dit jaar hebben we weer geholpen op de landgoedfair. We hebben diverse demo's
gereden en ook zijn er weer vele rondjes over het terrein gereden met bezoekers van de fair.
Iedereen die weer heeft geholpen of gereden op de fair, bedankt!
Maar voor nu, op naar het indoorseizoen! (Een aantal datums zijn al verklapt, maar toch). We
beginnen de maand oktober met maar liefst drie activiteiten!

13 oktober 2018
Onderlinge wedstrijd Beesd en BBQ familie van Tuijl
Op 13 oktober zijn we (onder voorbehoud dat het gras er af is) welkom bij de familie van Tuijl voor
een onderlinge dressuur- en vaardigheidswedstrijd. We starten vroeg, want in de avond zijn we weer
welkom bij Piet en Dita Kaldenberg te Herwijnen voor de jaarlijkse Kaldenberg BBQ.
Opgeven voor beide activiteiten kan bij Kees van Tuijl +31 651377142 of door een mail te sturen naar
keesvantuijl@planet.nl. Verdere Informatie qua tijden en kosten volgt z.s.m.
26/27 oktober 2018 Waal en Linge Cup indoormarathon
Vervolgens staat twee weken later de volgende activiteit gepland, namelijk onze eigen
indoormarathon Waal en Linge Cup. Opgeven kunt u door het digitale inschrijfformulier in te vullen.
Deze is te vinden op de website of op facebook.
27 december 2018
Oliebollen avond
De laatste activiteit van 2018 zal de beroemde oliebollen avond zijn. Arie is weer aan het bedenken
wat voor leuks we met de paarden kunnen gaan doen. Mocht je leuke ideeën hebben mag je dit
natuurlijk altijd aan hem doorgeven. De datum is 27 december in de avond. Verdere informatie volgt
nog, maar we zullen starten om +/- 19:00 uur.
In het kort voor in de agenda! (Datums onder voorbehoud)
Dressuur/vaardigheid bij Kees + BBQ

13 oktober 2018

Indoor Waal & Linge Cup

26/27 oktober 2018

Oliebollenavond

27 december 2018

Algemene Ledenvergadering

2 maart 2019

Onderlinge indoormarathon

26/27 februari 2019

Onderlinge SMW Herwijnen

25 mei 2019

Dressuur/vaardigheid outdoor

8 juni 2019

SMW Beesd

18, 19 en 20 juli 2019

Tijdens de meeste activiteiten zal er wederom een beroep worden gedaan op de niet rijdende leden
om als vrijwilliger een post in te nemen. Ben je beschikbaar om een dagdeel te helpen, geef het door
aan Marieke de Gast – Hak: mariekehak@xs4all.nl of telefonisch te bellen op 06-13833830.
Graag tot ziens!
Namens het bestuur van Menvereniging Waal & Linge
Marieke de Gast – Hak & Marjan Neerincx - van Lavieren

