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www.trekpaard-actief.nl

Beste trekpaardenvrienden,
De meeste dennen in het Zuid-Limburgse staan weer fier rechtop, mede door
de hulp van onze geweldige paarden en hun begeleiders.
Ik kan me zo voorstellen dat ook alles geweldig gegroeid is in het “Nonke
Buusjke”en dat de paarden van onze leden, maar ook de leden zelf, daar
geweldige inspanningen hebben geleverd. Zie de site onder historische
landbouw over de vorderingen aldaar.
Een weekje of 2 geleden zijn we met enkele leden nog een keer onder het zadel
gaan rijden in de Belgische Kempen. Wat een super streek om te paard te
verkennen. Wellis waar had men in het begin van de route een bordje gestolen
(of zijn we er gewoon ziende blind langs gereden??) maar toen we het spelletje
snapten was het een super streek om te rijden. Geweldige ondergrond, 95%
zandgrond maar vast genoeg om de paarden niet te zeer te vermoeien en ook
met koets goed te doen. Zeker een aanrader.
Maar nu is het tijd om weer eens met zijn allen te verbroederen en onder het
genot van een rit onder het zadel, mennend met paard/paarden en koets of
kar weer eens bij te praten over de afgelopen weken.
En voor wie dit onderweg nog niet voldoende heeft
gedaan willen we na afloop van de rit met zijn allen
lekker BBQ-en.
Als locatie zijn we uitgenodigd op de stal van Hub
Brouwers, en wie er al eens geweest is weet dat het daar goed toeven is.
Hij zal wederom een prachtige rit van een km-tje of 20, 25 voor ons uitzetten
en ons verrassen met zijn kennis van de mooiste wegen in het zuiden.
Denk aan een lunchpakket voor tussen de middag.

Dus: 17 juni Rit bij de stal van Hub Brouwers te Cadier en Keer.
Gelegen rechts langs de Rijksweg van Maastricht naar Vaals, bij de
vrachtauto/trailer van Brozon.
Tijd van samenkomst is 10.00 uur en vertrek om 11.00 uur.

Kosten bedragen €12,50 p/p voor leden en €16,00
voor niet leden.
Dit is eten incl. de drank.
DEELNAME IS BETALEN.
Betalen bij Peter Beijers door overmaken van
€ 12,50 / € 16,00 per persoon op
Rekening 1231.96.442.
Ten name van:
Belangenvereniging Het Actief Trekpaard OVV BBQ.

Opgave voor 10 juni bij: Marie-José en Jo Crombach
Tel: 043-4571777 / 06-53335838
Mail: mj@trekpaard-actief.nl
Vermeld erbij op welke wijze je wilt deelnemen ivm de beschikbare plaatsen op
de koetsen.
Als je materiaal van te voren wil brengen bij Hub is dat mogelijk, maar spreek
dit zelf met hem af. Tel: 043-4071554

Namens het Bestuur Marie-José Crombach en Jan Janssen

