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Beste Trekpaarden vrienden,
Zondag 20 mei a.s. willen we graag een buitenrit gaan maken in het Nationaalpark Hoge Kempen,
met 5700 hectare puur natuur.
Het Belgische Limburgse ruiter- en menroute netwerk is goed voor meer dan 550 km. mooi
aangelegde paden en wegen.
De paden door de natuur zijn meestal onverhard en hebben een zanderige ondergrond, ideaal voor
paarden, ruiter en menner.
De route die we willen gaan rijden is circa 25 km. lang.
Start is bij: Manege ter Biessen
Begijnenenbos 11 (ingang via paalsteenlaan)
3620 Lanaken

We verzamelen hier om 10.30 uur en zullen rond 11.00 uur vertrekken.
Onderweg wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje, en we gaan onder de leiding van Jos
Janssen die hier beter bekend is.
Heb je zin om mee te gaan geef je dan op VOOR zaterdag 19 mei bij Jan Janssen.

Voorts nog even ander nieuws:
Na een telefoontje met de voorzitter van de draf en renbaan van Tongeren bleek dat ons optreden
daar bijzonder goed is ontvangen en ze hebben overwegend zeer positieve reacties gekregen.
Verder zijn we uitgedaagd, via het bestuur van de draf- en renbaan, door een Belgische
trekpaardenvereniging in een landenwedstrijd België/Nederland.
Deze zou ergens in de zomer plaats kunnen vinden, ook weer tijdens een koersdag.
Op deze dag zou er deelgenomen kunnen worden aan een BBQ en dergelijke.
De bedoeling is dat we met 5 à 7 paarden aan deze koers deelnemen.
Mij persoonlijk lijkt dit een heel leuk idee maar de vraag is of jullie hier ook zo over denken. De
organisatie van deze dag zal wat tijd vergen van ons maar ook van de andere vereniging en kan
alleen maar doorgang vinden indien er voldoende draagvlak is bij de leden.
Graag hoor ik jullie voor of tegen, met betrekking tot het organiseren van dit evenement.
jfhm.janssen@hotmail.com of via 046-4335669 / 06 222 50 704.

