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Vergadering van 28 november 2014 

In memoriam: MIA ALLO (12-02-1953 - 21-11-2014) 

Met het overlijden van Mia Allo is voor onze club 
een belangrijk persoon heen gegaan. Ze was niet 
alleen een gedreven menster die zich op vele 
nationale en internationale wedstrijden op een 
hoog niveau wist te kwalificeren maar zich ook 
inzette op het terrein om verschillende wedstrijden 
in goede banen te leiden. Ze was een 
persoonlijkheid met een eigen karakter en dat heeft 

ze met veel moed getoond tijdens haar ziekte. 

Helaas heeft ze deze strijd moeten opgeven. Niettegenstaande we 
allemaal haar toestand op de voet volgden, kwam het voor ons toch 
hard aan. 

Vanwege de ganse club en in het bijzonder het bestuur, wensen wij 
de familie veel sterkte toe voor het verlies dat zij te verwerken heeft. 
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Paardenwijding 

Zowel de paardenwijding te Zandhoven op 02 november 2014 als 
deze op 23 november 2014 te Millegem konden rekenen op 
meerdere deelnemers van onze vereniging.  Deze laatste is, onder 
impuls van enkele nieuwe organisatoren, blijkbaar terug van weg 
geweest.  Na een jaar waarin de stoet niet doorging, werd er vanaf 
dit jaar een nieuwe optocht georganiseerd door het centrum van 
Ranst.  Hieraan konden paarden en “oldtimer” tractoren deelnemen.  
Het evenement is dit jaar zonder problemen verlopen en is mogelijk 
aan een nieuw leven begonnen.  Goed voor de ruiters en menners 
die een lange traditie terug zien opbloeien. 

      

 

Koetsenbeurs: 

De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 14-12-2014 in de 
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve. 

Zoals jaarlijks vragen wij terug de medewerking van alle 
sympathisanten.  Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan 
Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38. 

 

APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie 

Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar lijkt 
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December.  Daarom 
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wordt beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op 
vrijdag 09 januari 2015.  Naar aanleiding van de vergadering wordt er 
ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden. 

Niettemin houdt het APZ-bestuur eraan om U, begin januari 2015, 
toch een clubblad te bezorgen met enkele informaties. 

 

APZ-Mennersfeest 

Het mennersfeest gaat door op 31-01-2015 te Massenhoven, 
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”.  Inschrijven kan tot 10-01-2014.  
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden 
uitgereikt aan de aanwezige leden. 

 

Varia 

Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren.  Door 
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de 
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten 
verdienen zoals vermeld.  Gelieve uw deelname steeds kenbaar te 
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden 
opgesteld. 

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken 
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan 
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad.  Dit 
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die 
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij 
het liefst maar geschreven kan ook. 

Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan 
het schrijven van een tekst.  Indien er fouten instaan, gelieve ons hier 
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten. 
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met 
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen.  De vraag of 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 

 
AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

28-11-2014  APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein 
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

07-12-2014 1 Indoor Oud-Heverlee 

14-12-2014  APZ – Koetsenbeurs 

21-12-2014 1 Indoor Vliermaalrood 

26-12-2014 5 APZ – Kerststallenrit (Halle-Zoersel): meer 
informatie verder in het clubblad 

28-12-2014 1 Indoor QC-Stables te Sint-Niklaas 

2015   

09-01-2015  APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein 
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur + 
Nieuwjaarsreceptie 

31-01-2015  APZ – Mennersfeest. Meer info volgt in het 
volgend clubblad. 
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INSCHRIJVINGFORMULIER 

 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

Email apz79@hotmail.com 
 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam APZ – Rit naar kerststal wijk Gagelaars – 26 december 2014 

Informatie … met een routebeschrijving 

 

Parking: voorzien op het oefenterrein zelf aan de bandenhindernis.  Na de rit 

een gezellig samenzijn in een verwarmde tent. 
 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

20 1  70 20 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 20 december 2014 
 

Vertrekplaats APZ-oefenterrein, Mussenbaan – 2240 Zandhoven 

Vertrek Dag 26 december 2014 

 Uur 12.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Rit Kerststal wijk Gagelaars 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD  Aantal  personen:………….. 

Te storten op rekening van: Ter plaatsen te betalen 

Rekeningnummer  

Formulier bij voorkeur te mailen (apz79@hotmail.com), af te geven aan de organisator of 

bestuur ofwel na TIJDIGE telefonische inschrijving aan de start. 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer 

o verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast hierdoor de inrichter 

van alle verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de voornoemde activiteit; 

o de wegcode te respecteren. 

Handtekening van de menner 

 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com
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Jaarlijks APZ-mennersfeest 
 

Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks APZ-mennersfeest.   

 

 Niet te vergeten  :  de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap. 

 

Wanneer: Zaterdag 31 januari 2015 

 Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur. 

 

Waar: Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven). 

 

Wat kunnen wij U aanbieden:  Aperitief  

 Voorgerecht 

 Soep 

 Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees 

 Dessertbuffet 

 Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen 

  

 Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ ????? 

  

 

 

  AMBIANCE VERZEKERD 

 

Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende  : € 40,00 

   Niet-leden  : € 50,00 

 

Hoe inschrijven: !!!  Uiterste inschrijvingsdatum : 10 januari 2015  !!! 

 

 Te betalen op rekening van het APZ: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) 

 

 Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving 

 
 

Inschrijvingsformulier 

 

NAAM + Voornaam : ………………………………………………………….. 

 

schrijft in voor het APZ-mennersfeest met 

 

………. Personen die APZ-lid zijn  X   € 40,00  =  ………… 

………. Personen die  GEEN lid     X   € 50,00  =  ………… 

en stort het bedrag van  :                                 €       ………… 

 

op rekeningnummer van het APZ : BE79 7331 4131 9633 vóór 10 januari 2015 
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Lidgeld vernieuwing 
 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) 
met vermelding: “Lidgeld 2013 : Naam + Voornaam” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
___________________________________________________________________________ 
 

Advertenties in het APZ-boekje 
 

Voor een A4-blad = 250,00 euro 
Voor een ½ blad = 125,00 euro 
Voor een ¼ blad = 70,00 euro 

 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com 
 
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding: 
“Sponsoring clubblad APZ” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
 
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 
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APZ – Paardenwijding     02 november 2014. 

Naar jaarlijkse gewoonte was het weerom zover dat de 

paardenwijding te Zandhoven plaats vond , enkele dagen daarvoor 

werd er denk ik, toch uitgekeken wat de weerman telkens uit zijn 

mouw schudde ,wat voor een weer het in het weekend ging worden , 

dus volgens de weerman zo het mooi en deugdelijk warm worden op 

zondag , de club had via het maandblad van APZ kenbaar gemaakt om 

u te laten inschrijven zodat er na, de samenkomst en de rit  met 

aansluitend de wijding van de paarden, en zeker en vast ook de 

menners niet vergeten te wijden een hapje en een drankje aan te 

bieden , wat steeds volmondig geapprecieerd word door de aanwezige 

deelnemers van de club. 

Dus op zondagmorgen was de lucht prachtig blauw gekleurd en werd 

er verzameld op het jumpingterrein van Zandhoven , iedereen was er 

aanwezig met een goed humeur  , zowel ruiters ,amazones ,en 

menners met hun naasten of vrienden, alsook de mensen die het 

muzikale gedeelte van het hele gebeuren opfleurden in hun prachtige 

groene kostuums en hun koperen blaasinstrumenten ,alsook de politie 

om alles in veilige banen te leiden ,leden van de politiek en dergelijke 

verzamelden er, om dan rond de klok van 10.00 uur te vertrekken voor 

de rit om en rond Zandhoven om dan na enkele stops terug aan te 

komen daar waar we vertrokken waren , er werd dan nog even 

nagekaart over koetjes en kalfjes  ,waarna dan elke aanwezige 

deelnemer bedacht werd met een klein geschenk om dan vervolgens 

een stuk gewijd brood voor de paarden (natuurlijk) plus de wijding die 

daarop volgde voor mens en dier , wat mij opviel was dat er sommige 

mensen toch iets meer gewijd werden dan anderen ik zag er menige 

die toch iets meer dan nat waren , een geschenk uit de hemel 

misschien, ik weet het niet of kende de deken die personen ?    

Nadat de meeste ruiters vertrokken waren werd er verzameld aan de 

vrachtwagen van Flor en Liliane voor de deelnemers van de club om 

zoals altijd een lekkere sandwich met beleg en een drankje te 

verorberen ,er werd nog wat nagekaart over alles en nog wat,  

gelachen en moppen getapt en ge weet wel hoe dat gaat ,is dan elkeen 

naar huis vertrokken met een goed en ZALIG gevoel  (want ze waren 
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gewijd hé) en nu al reeds uitkijkend naar de volgende activiteit van de 

club om daar dan toch weer massaal aanwezig te zijn, om de mensen 

van de club een positieve impuls te gegeven ,want uiteindelijk doen ze 

het toch voor alle leden van de club  , die dat dan toch ook op hun 

beurt leuk vinden, niet ….. 

 

(Bron: WG) 
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Eper Paarden4daagse: de ultieme paardrijvakantie op de Veluwe 

 

 

Van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni 2015 vindt de 22e editie plaats van de Eper 
Paarden4daagse voor ruiters en menners. Bij dit recreatieve paardensportevenement 
kunnen de deelnemers, gelijk aan een wandel- of fietsvierdaagse, rekenen op vier 
afwisselende routes door de bosrijke omgeving van het Veluwse dorp Epe. 

  

Afgelopen jaar verschenen zo'n 500 ruiters en menners aan de start, en daarmee is 
de Eper Paarden4daagse het grootste recreatieve paardensportevenement van 
Nederland. Deelnemers komen vanuit alle hoeken van het land en zelfs uit België en 
Duitsland en maken er een vakantiefeest van om individueel of in groepjes de circa 
20 kilometer lange routes af te leggen. 

  

Iedere dag krijgt men een andere route voorgeschoteld vanaf een centraal start-
/finishterrein. Dagelijks kan gestart worden tussen 12.30 en 17.30 uur. Op drukke 
oversteekplaatsen worden de deelnemers geassisteerd door speciaal hiervoor 
beëdigde verkeersregelaars. De mooiste plekjes rondom Epe zullen zijn opgenomen 
in de gevarieerde routes. 's Avonds om 20.00 uur moet iedereen weer binnen zijn. 

  

Traditiegetrouw zal de Paarden4daagse op vrijdag 12 juni worden afgesloten met 
een glorieuze intocht door de dorpskern van Epe, welke 's avonds zal starten vanaf 
het startterrein. De meeste ruiters en menners rijden dan onder grote publieke 
belangstelling in één lange stoet door het centrum, veelal in stijlvolle of ludieke 
uitdossingen. Familieleden, vrienden en bekenden halen de deelnemers binnen met 
beloningen zoals een bosje bloemen en wortels voor de paarden. 

 

Stichting Paardenvierdaagse Epe nodigt alle goed geoefende ruiters en menners uit 
om deel te nemen aan dit unieke evenement. Vanaf 2 januari 2015 klokslag 6.00 uur 
kan iedereen zich inschrijven via www.paarden4daagse.nl. 

 

De Paarden4daagse in Epe kampt al jaren met een grotere belangstelling voor 
deelname dan het evenement kan verwerken. Daarom zullen de startplaatsen 
worden verloot onder de inschrijvers. In totaal zijn 'slechts' 500 startplaatsen te 
vergeven. 

http://www.paarden4daagse.nl/
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Deelnemers die het afgelopen jaar hebben meegereden, moeten zich inschrijven 
vóór 15 januari 2015 om mee te kunnen doen met de eerste lotingsronde. Bij deze 
loting wordt maximaal tweederde deel van de startplaatsen verdeeld. Eenieder die 
zich vervolgens heeft ingeschreven vóór 1 februari 2015, doet mee met een tweede 
lotingsronde voor de overige beschikbare startplaatsen. Latere aanmeldingen komen 
op een wachtlijst, waarmee afmeldingen op volgorde van binnenkomst worden 
ingevuld.  

De inschrijving sluit op 1 mei 2015. 

 

Nadere informatie over de inschrijving, het programma, de routes en 
verblijfsadressen is te vinden op www.paarden4daagse.nl 

 

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij 

Jos van Dragt, 06-12021022, info@paarden4daagse.nl 

 

Foto's ter illustratie van het artikel (groot formaat) kunt u downloaden via 
www.paarden4daagse.nl/pers 

Deze foto's zijn rechtenvrij en mag u zonder naamsvermelding gebruiken, mits in 
relatie tot de Eper Paarden4daagse 

 

Met vriendelijke groet, 
Jos van Dragt 
secretaris 

 06-12021022 

 jos@paarden4daagse.nl 

 

Stichting Paardenvierdaagse Epe 
Haverkampsweg 40 
8161 VM  Epe 
www.paarden4daagse.nl 
KvK nummer: 51682338 
Bankrekening: NL35 RABO 0159.918.669 
BIC-code: RABONL2U 

 
  

http://www.paarden4daagse.nl/
mailto:info@paarden4daagse.nl
http://www.paarden4daagse.nl/pers
mailto:jos@paarden4daagse.nl
http://www.paarden4daagse.nl/
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TE KOOP ! 
Zoekertjes 

Geen aanbiedingen deze keer.  Alles zal vermoedelijk te bezichtigen 
vallen op de koetsenbeurs van zondag 14 december 2014 te 2240 
Zandhoven, Populierenhoeve in het gemeentelijk magazijn. 


