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Vergadering van 31 augustus 2022 

Overlijdensbericht François Timmermans 

 

 

Het bestuur van het APZ wenst haar medeleven te betuigen aan de 
familie. 

APZ-ritten 

Zoals beloofd wensen wij, als club, een menrit te organiseren te 
Merksplas.  Deze rit zal doorgaan op zondag 25 september 2022.  
Inschrijven kan via het formulier verder in ons clubblad.  Graag tijdig 
inschrijven zodat we weten hoeveel deelnemers er zullen zijn.  Als 
organisator is dit altijd handig. 

Koetsenbeurs 



 

Nu het “normale” leven terug kan beleefd worden, wil het APZ ook 
terug aanknopen met het “voor-corona-tijdperk”.  Dit houdt in dat 
we stilletjes aan onze jaarlijkse organisaties terug willen opstarten.  
Een eerste sein hiervoor zijn de APZ-ritten.  De eerste grote 
organisatie van het APZ is dan ook de koetsenbeurs.  De 
koetsenbeurs van het APZ gaat door op 11-12-2022 in de 
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.   
Gezien het geleden is van 2019 zal het ook voor ons een uitdaging 
zijn om alles terug te organiseren zoals het APZ dit gewoon was.  
Zoals men zegt: vele handen maken het werk licht.  Daarom durven 
wij, zoals voorgaande jaren, terug vragen om de medewerking van 
alle sympathisanten.  Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan 
Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38. 

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. 

Varia 

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. 
 
  



 

AGENDA 
 
Datum Ptn Omschrijving 

2022   
10/11-09-2022  Kersbeek: ACB – CAN/CAV 
24/25-09-2022  Wortegem: ACB – CAN/CAV 

08/09-10-2022  Genk: ACB – CAN/CAV 
 
 
  

 



 

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-LRV Merksplasrit - 25 september 2022 

Informatie Afgepijlde route met knooppunten. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

25  85% 5% 10% 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 21 september2022 
 

Vertrekplaats LRV Merksplas, Oude baan 15 - 2330 Merksplas 

Vertrek Dag 25 september 2022 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ-LRV Merksplasrit - 25 september 2022 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van: Ter plaatse 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 
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

 

Te koop: 
 

Onderstaande mail werd overgemaakt aan onze vereniging.  Geïnteresseerden kunnen steeds 

contact opnemen met: 

 

Familie Peeters-De Bie <witvenstraat@yahoo.com> 

 

Wo 17/08/2022 18:43 
 
Uitverkoop wegens stopzetting van paardenhobby: 
 
• wentelploeg met tweepaardszweng 100€, 

• 2 staart-wentelploegen 30€/stuk, 

• 1 staartploeg met houten boom 15€, 
• driewiel cultivator 50€, éénwielcultivator 25€, 

• schudeg met ijzeren tanden 15€, schudeg met houten tanden 10€ 
• ijzeren weide-eg 40€, 

• 2 ijzeren raameggen 15€, 

• beerton (500L) 80€, 

• hooirijfmachine 120 €, 
• antieke houten vierwiel-koets 550€, 

• luxe tweespantuigen-cobmaat 300€, 
• werk-tweespantuig 150€, 2 enkelspantuigen 50€/stuk, 2 schoftzadels 40€/stuk, 
• paardenwerkgareel met voorstrengen, kar-en wagenzadel 125€,  ponygareel 50€, 

• ossengareel 50€, 
• 3 rijzadels 75€/stuk, 

• tweespan-ponytuig 200€, enkelspan-ponytuig 100€, 
• emmer met tuigledervet 15€/kg. 

• allerlei tuigonderdelen uit te kiezen. 

• Weideafsluitingsmateriaal: 

• 33 draadspanners 50€, 

• 86 hoekisolatoren 30€, 

• 122 ringisolatoren 20€, 

• 1.750 m. gealuminiseerde afsluitdraad 250€, 
• 65 gecreosoteerde ronde weidepalen 1,5 tot 1,8m.lang 100€, 

• bietenmolen 35€, 
• strohakselaar 45€. 
 
Vraagrijs voor het geheel: 2.500€ of na bezichtiging p.o.t.k. 
 
Te bezichtigen op zondagvoormiddag tussen 10 en12 uur of na afspraak te Hoevenen, 
Pauwelsdreef, ingang via ijzeren poort tussen de huisnummers 54 en 60. 

 
  



 

 
 
  



 

 
 
 


