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Beste Leden,
Allereerst willen wij jullie natuurlijk een heel
gelukkig en gezond 2019 wensen en jullie
bedanken voor jullie inzet en het
enthousiasme van de afgelopen jaren.
Hierbij de allereerste nieuwsbrief van 2019.
Een nieuwe opzet om het jaar dan ook fris
tegemoet te gaan!
Veel lees plezier!
Groetjes Bestuur Menvereniging Waal &
Linge

Oliebollen avond
Donderdag 27 december hadden we onze laatste
lesavond van 2018 bij de Hartenhoeve in Deil. Zoals elk
jaar staat deze avond in het teken van oliebollen eten, een
leuke activiteit met de paarden en gezelligheid met elkaar.
Ad van Zandwijk en Johan van Cleef stonden weer klaar
om de oliebollen te bakken, wat weer een groot succes
was. Ondertussen had Arie van Zanten een leuk
spiegelparcours neer gezet, met een afvalrace. Er werd
flink gestreden om toch maar weer een rondje extra te
mogen rijden. Al met al was het weer een succesvolle en
gezellige avond om 2018 mee af te sluiten.
En ook in 2019 mogen we weer gebruik maken van
manege de Hartenhoeve in Deil, om daar onze menlessen
weer voort te zetten.

Nieuw! Selectie wedstrijd dressuur & vaardigheid
Zaterdag 2 februari organiseert Menverening Waal & Linge
een SELECTIE dressuur/vaardigheid wedstrijd op de
prachtige accomodatie de Selevia Hoeve te Werkendam. Wil
je nog scoren voor de Districtskampioenschappen Oost dan
is dit één van je laatste kansen. Schrijf je dus snel in via mijn
KNHS. Tevens is het mogelijk om tweemaal vaardigheid te
starten in een 30x60 baan.

Schrijf je nu in via MijnKNHS!

Indoormarathon Waal & Linge Cup
Ook dit winterseizoen organiseert Waal & Linge weer een
indoormarathon:
De Waal & Linge Cup!
Deze strijd zal los barsten op 22 en 23 februari 2019, op de
locatie de Hartenhoeve te Deil. Ook dit jaar zal er weer een mooi
parcours gebouwd worden waar ieder mee uit de voeten
kan. De wedstrijd zal bestaan uit twee identieke parcoursen, en
een finale parcours.
Opgeven kan via mijnknhs of door het onderstaande digitale
inschrijfformulier! Geef je snel op!

Digitaal inschrijfformulier! Klik hier!

Op de Waal & Linge kalender....
1 maart 2019 Algemene leden vergadering
25 mei 2019 Onderlinge SGMW Herwijnen
8 juni 2019 Dressuur/vaardigheid
18, 19 en 20 juli 2019 SGMW Beesd

Bedankt voor het lezen! En we zien jullie graag
tijdens één van onze activiteiten!
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