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Beste Leden,  
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2021. Een jaar wat start met een hoop 
onzekerheid, waarin we toch hopen dat er een positieve wending gaat komen 
voor wat betreft het corona virus.  
 
Een agenda voor 2021 is daarom lastig te maken, maar natuurlijk blijven we nadenken en het nieuws 
volgen om hopelijk toch nog een paar mooie activiteiten te kunnen gaan organiseren dit jaar.  
 
De indoor wedstrijden kunnen natuurlijk niet door gaan in januari en februari. De ledenvergadering op 
de eerste vrijdag van maart zal ook niet doorgaan. We verwachten dat het bijeenkomen van grote 
groepen tegen die tijd nog niet mogelijk zal zijn. Gelukkig hebben we vorig jaar de ledenvergadering 
nog wel kunnen houden. Daarom hebben we besloten om de ledenvergadering van 2021 uit te stellen 
tot het weer mogelijk is om fysiek samen te komen.  We gaan ervan uit dat iedereen hier begrip voor 
heeft maar mochten er nog vragen/opmerkingen zijn die niet kunnen wachten neemt u dan contact op 
met Kees van Tuijl op nummer 06-51377142. 
 
We blijven kijken wat de mogelijkheden zijn om toch af en toe wat van ons te kunnen laten horen. Zo 
zijn begin dit jaar de SMW bouwcommissie en enkele bestuursleden ontvangen op Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt door Baron Frans van Verschuer. Zij hebben samen een leuk filmpje 
opgenomen met de plannen en ideeën voor 2021. Mocht je het filmpje nog niet gezien hebben, klik 
dan hier! 
 
Ook hebben we nog leuk nieuws betreft wat materiaal vernieuwing binnen onze vereniging. Berry 
Komejan heeft namelijk voor een paardentrailer gezorgd. Deze oude trailer heeft hij volledig 
opgeknapt en er mooie schappen ingemaakt en de oude trailer die we al gebruikte is ook volledig 
opgeknapt! Ook de familie Vink heeft niet stil gezeten. Heel veel materialen zijn geschilderd, 
schoongemaakt en opgeknapt. Heel graag willen we Berry en natuurlijk de hele familie Vink bedanken 
voor hun inzet en natuurlijk moet ik de rest van de mensen die op allerlei manieren hebben geholpen 
bedanken! Iets met ‘’Samen zijn we sterk’’ ofzo?. Door alle hulp hebben we straks één trailer voor de 
marathon en één aparte trailer voor de dressuur/vaardigheid die beide voorzien zijn van schone en 
mooie materialen en dat tegen lage kosten. Zie hieronder de foto’s!  
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Om ons toch al voor te bereiden op de mogelijk grote wedstrijd in Beesd hebben besloten om wel 
alvast een datum te plannen zodat we in de agenda in ieder geval een plaatjes vrij kunnen houden (als 
rijder en natuurlijk als vrijwilliger). Het is natuurlijk wel afwachten hoe de situatie op dat moment zal 
zijn, we hebben daarom twee weekenden gepland voor deze wedstrijd: 16-17 juli en 23-24 juli. In het 
geval dat er nog beperkende maatregelen zijn en daardoor grote groepen nog niet samen mogen 
komen. We zullen dan de wedstrijd verdelen over 2 weekenden zodat de grote van de wedstrijd 
aanzienlijk minder zal zijn. Natuurlijk moeten we tegen die tijd kijken of dit mag en haalbaar is.  
 
Als er geen beperkende maatregelen zijn, gaan we voor één prachtige wedstrijd in het weekend van 
16-17 juli! Dus noteer in ieder geval deze data!  
 
Hopelijk zien we elkaar snel in betere tijden, tot die tijd: blijf gezond! 
 
Bestuur van Menvereniging Waal & Linge 
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