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Bezoek “Hermeshof” te België op 6 juli om 14.00 uur.
Tijdens ons weekendje Peer heb ik contact gehad met de mensen van de Hermeshof met
het verzoek er een paar uurtjes rond te kijken. Uit hun website begreep ik dat ze vooral
vosse trekpaarden fokken. Helaas waren ze rond deze tijd verhinderd maar hun
enthousiasme was zo aanstekelijk dat we direct besloten hebben om er een andere keer op
bezoek te gaan!!
Een afspraak werd gemaakt en voor eenieder die zin heeft………………………..
Volgende tekst is van hun website, lees maar eens door. Overigens beschikken ze over een
aantal goed gekeurde hengsten.
We willen u informeren over de activiteiten op onze trekpaardenfokkerij en de showgroep
'Bereden Trekpaard Maaskant'. http://www.hermeshof.be

Hoe alles begon....
Oorspronkelijk was er een groep trekpaardeneigenaars die een nieuwe invulling zocht om
met hun trekpaarden bezig te zijn. We zijn dan in het jaar 1990. De recreatie met
trekpaarden in zijn huidige vorm bestond nog niet.
•
•

•
•

In eerste instantie werd er gewed dat men met trekpaarden ook dressuur kon rijden.
Tussen pot en pint werd verder verteld dat in de middeleeuwen hoofdzakelijk zwaardere
paarden op het slagveld ingezet werden; ze moesten immers de ridders met hun zware
harnassen kunnen dragen. Dus werd er gezegd onze trekpaarden kunnen eigenlijk best
onder het zadel functioneren.
Het trekpaard is bovendien van alle paardenrassen wellicht het minst nerveus en
zachtaardig van karakter. Ze worden ook de koudbloeden genoemd.
Kan je goed paardrijden, heb je nog vrije tijd en zegt het je iets om op vrijwillige basis in
clubverband met onze trekpaarden shows en optochten te verzorgen dan is lid worden
van Bereden Trekpaard Maaskant misschien iets voor u. Kom eens langs op een training,
elke zaterdag vanaf 13.00 uur.

Wat doen we allemaal....
U kan onze showgroep vragen voor:
•
•
•
•

Een dressuurnummer op muziek van ongeveer 20 min .
Begeleiding bij allerlei ceremonieën oa, huwelijk, gouden bruiloft, begrafenis,
communiefeest, pensionering....
Deelname aan allerhande stoeten, optochten en oogstdankfeesten.
Opfleuren van opendeurdagen met mogelijkheid om eens op een trekpaard te zitten.

Adres :
Fam. Henckens-Geusens, Krekershofweg 12 , 3680 Maaseik (België)
Wie mee wil gaan op bezoek bij de
Fam. Henckens van de Hermeshof kan zich opgeven bij:
Jan Janssen
046-4335669 / 06 22250704 / jfhm.janssen@hotmail.com
opgave kan tot 1 juli a.s.

