APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 30 juli 2010
Het eerste waar we het over hadden was het gras dat dringend moest afgereden
worden op het terrein. Onmiddellijk was het interventieteam er met een datum
om deze zware klus te verwerken. Ik ga er geen namen op plakken maar weer
dezelfde onvermoeibare ploeg kluste in enkele uren een terrein om U tegen te
zeggen. Namens al diegenen die er geregeld gebruik van maken: bedankt noeste
werkers.
De eerste rally die doorging op de terreinen van Jos Laenen onder de vleugels
van het APZ startte niet zonder slag of stoot. De storm die over de Kempen
raasde de avond ervoor gooide veel roet in het eten. Een tent volledig verwoest
en door de snelle inzet van het plaatselijk personeel kon gelukkig meer schade
uitblijven. Met man en macht hebben ze daar aan de tenten gehangen. Veel
nieuwe gezichten hadden we aan de start maar eigen leden stuurden hun kat.
Het was nochtans prachtig paardenweer met een lichte bries zodat het
aangenaam was voor mens en dier. Er waren zelfs deelnemers die ons een mail
gestuurd hebben met alleen maar lovende kritiek. U kunt de mail lezen op de
volgende pagina. Ik hoop dat dit relaas een voorbeeld mag zijn om in de
toekomst ons APZ-nieuws op te luisteren.
Het volgende onderwerp was: wordt U ook gek van zomerjeuk bij uw paard?
Als men even rondkijkt in weiden waar paarden staan, zien we meer en meer
paarden die helemaal afgedekt staan met dekens. Een triestige aanblik en voor
de paarden zelf geen lolletje. We kregen van de firma Janssens een brochure die
we U op de volgende pagina laten lezen.
Volgende vergadering zal doorgaan op 27 augustus 2010 en er zal dan een
diavoorstelling gegeven worden van onze eigen activiteiten. Saumur en Le Pin
zullen ook aan bot komen.
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Tuigershof-tocht (GSM: 0475/33 40 65)
Rit te Meerhout (Tel.: 014/30 08 61
Koetsenwandeling Sas van Gent
APZ-vergadering te 2240 Zandhoven, Huyze
Bruyneel, Vierselbaan om 20.00 uur
CAN 3 te Durbuy
Rit te Rummen (GSM: 0497/97 92 52
Rit te Lebeke (GSM: 0479/28 66 59)
Jumping Zandhoven
CAIO te Breda (NL)
Rit te Molenstede (Tel.: 013/33 87 33)
Rit te Zutendaal (GSM: 0479/90 18 06)
Rit te Berendrecht (Tel.: 03/605 07 08)
CAN 1 & 3 te Linden
Rit te Lokeren (Tel.: 09/367 60 78)
Rit te Winge (GSM: 0497/05 86 49)
Rit te Westmalle (Tel.: 03/311 52 47)
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Tochtje van deze voormiddag
11/07/2010
Johan Van Gestel - De Bont
Van:
Johan Van Gestel - De Bont (johanvangestel1@pandora.be)
Verzonden:zondag 11 juli 2010 16:49:58
Aan:
apz79@hotmail.com
Awel, mensen, voordenoen ne leuke rit gedaan!
Poederlee, vanuit Geel niet te ver uit de buurt, 35km voor ne zondagvoormiddag,
waarom niet?
Gisteren m'n gelegenheidscompagnon wel afgezegd: tgaat te warm zijn, m'n conditie
is niet zo goed voor zo'n rit ...
Ze zal het zich vandaag beklagen!
Gelukkig had ik een reserve-ruiter achter de hand, Marc wou als ervaren menner
toch nog wel eens een keer onder het zadel meerijden.
Op tijd vertrekken was wel aangewezen, de warmte en niet zozeer de afstand zou
wel eens kunnen tegenvallen.
Maar, alsof het zo moest zijn, de fikse regenbui van gisteravond had het stof geblust
en de hitte verdreven en maakte aldus dat het aangenaam vertoeven was in de Lilse
buurten.
Jammer voor jullie dat er zo weinig volk op de been geraakte, de prachtige
organisatie had echt wel meer deelnemers verdiend!
De afwezigen hier kregen ferm ongelijk! Het parcours was goed uitgezet, de
aanwijzigingen
duidelijk genoeg (toch voor ons?), de omgeving bood afwisselend schaduw en een
verwarmend zonnetje.
Ook dank aan de vriendelijke dames van de tussenstop; de frisdrank was echt lekker
fris, de paarden kregen genoeg water om te drinken én
ook af te koelen; wat zij en wij zeker apprecieerden!
Het tweede deel was nog binnenbollen, de grote banen werden zonder problemen
overgestoken, wel kwamen we al meer zondagstoeristen tegen.
De laatste hectometers zijn we dan binnengewandeld en zo waren we niet te stijf en
hadden we geen "houten gat" aan de aankomstlijn.
Ne vriendelijke meneer wees ons direct op de aanwezigheid van drinkwater en een
spriet, zo waren de knollen opgefrist tegen dat we aan de auto kwamen.
Nog een Palmke (of méér), en God zal het u lonen; er was zelfs friet met kei-lekker
stoofvlees te krijgen!
t'is dat moeder de vrouw ons had gezegd van op tijd thuis te zijn of we hadden er nu
nog gezeten!
Bedankt APZ-ers voor de leuke zondagvoordenoen en volgend jaar graag een prettig
weerzien!
Groetjes,
Johan & Marc
-de cowboys-
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Ons Club liedje
Soms denk ik nog terug
Aan een tijd die ik nooit vergeet
Een wedstrijd in de Mussenbaan, ach wat was het toen heet.
We hebben ward gewerkt, gelachen en gezweet.
En plots riep de Flor “amaai ’t is hier heet”.
Refrein:

He! Elke wedstrijd is toch tof
He! Elke wedstrijd is toch tof
He! Elke wedstrijd is toch tof
En bij ons in de Mussenbaan
Is ’t toch ’t tofst van allemaal

Ik was op wedstrijd in Durbuy
In Booischot en in Peer.
En ’t was er nat, oh zo nat.
We reden met de camion
Naar Brugge, ’t was er tof
Iedereen keek naar die van ’t APZ
Men vroeg waar komen jullie vandaan
Maar zij ze konden ons niet verstaan
Liliane zei “Zandhoven
Zandhoven daar is de Mussenbaan”
Refrein:

He! Elke wedstrijd is toch tof
He! Elke wedstrijd is toch tof
He! Elke wedstrijd is toch tof
En bij ons in de Mussenbaan
Is ’t toch ’t tofst van allemaal

Ons lokaaltje werd te oud
En toen ging het helemaal fout
En ’t was e weg, gewoon e weg
Een nieuw lokaal is bijna klaar
Maar wanneer dat klinkt wel raar
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We vroegen aan de Burgemeester voor wanneer
Wanneer is het nu klaar, maar hij, hij wist van geen jaar.
Toen werden we het gewaar, het is bijlange nog niet klaar
Refrein:

He! Elke wedstrijd is toch tof
He! Elke wedstrijd is toch tof
He! Elke wedstrijd is toch tof
En bij ons in de Mussenbaan
Is ’t toch ’t tofst van allemaal

Ik kijk altijd uit, naar een wedstrijd hier bij ons
De zon schijnt meestal wel, maar toch loopt het wel eens fout
Ach, ik voel me rot, niet goed in m’n vel
Hoog tijd dat ik iets bestel
Mas … cervezas por favor
Mas … cervezas por favor
Mas … cervezas por favor
Aan den toog een flinke por
Dos cervezas por favor
He! .. de Flor roept da komt snor
He! .. aan de toog ne flinke por
He! .. ne wedstrijd dat is tof
Wij zijn fier op onze club
Dos cervezas por favor
Wij zijn fier op onze club
Dos cervezas por favor
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Etienne & Linda Annecour
A/Service – Automotive Products
Stellen u een uitgebreid gamma voor van gereedschappen, batterijen voor
schrikdraad, koelboxen,
Compressor koelboxen, camera’s, enz. …
Kortom alles voor 12, 24 en 220 volt

Lenteactie tot -25 %

Voor particulier, professionals tot industrie

KAPELSTRAAT 310 – 2660 Hoboken
Tel.: 03/830 31 17 /// E-mail: info@aservice.be
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Raszuivere fokkerij sedert 1976
Gespecialiseerd in welshcobs sectie C en sectie D
Onze hengsten

Tardebigge Easter Phoenix sectie D

Hafodyrynys Taz sectie C
Wij hebben voor 2010 een prachtige selectie veulens in verschillende haarkleuren
Meer info en foto’s kan men vinden op : http://cappelstud.skynetblogs.be
en
De website : http://www.welshcobs-cappelstud.be

Info Cappelstud : tel.: 03/3122497 of gsm 0479/509779
Adres : Moereind 108 Wechelderzande 2275 (België)
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