Uitnodiging:

NIEUWS FLITS
September 2013

Zondag 22 september 2013
Smulrit in het “opulent” van Rimburg e.o..
Beste trekpaarden- en paardenvrienden,
We hebben het genoegen jullie allemaal uit te nodigen voor onze ‘Smulrit’.
Tijdens deze activiteit wordt er een keur aan smulactiviteiten geboden.
De inwendige mens wordt natuurlijk voorzien.!.

Echter ook het oog zal gestreeld worden door het rustieke landschap met prachtige
natuur in dit bijzondere deel van onze provincie (en een beetje daar buiten).
Dus…… volop smullen.!!.

Dagindeling:
Ontvangst tussen 9.45 uur en 10.00 uur op:

Rimburgerhoeve; Rimburgerweg 176; 6374 LG

Landgraaf; Tel.: 045 – 531 41 10

Hier beginnen we de dag met koffie en vlaai.
De organisatoren hebben een excellente route uitgezet door deze rustieke
contreien met een lengte van zo’n 20 tot 25 km.
Omstreeks 11.00 uur verwachten we dat eenieder aangespannen dan wel gezadeld heeft
voor vertrek.
Gaandeweg zullen we de landsgrens overschrijden en zullen we onze rit op Duits
grondgebied voortzetten.
Bij onze Oosterburen zullen we een uitbating aandoen alwaar de behoeftige mens
gelaafd zal/kan worden.
Na vervolging van onze route zullen we via een exceptioneel stukje natuur weer
terugkeren in Nederland.
Hier zullen we onze volgende halteplaats aandoen en wel bij het restaurant met de grote
gele M.
Vanaf deze locatie volgt het laatste deel van onze tour.
Via diverse omzwervingen begeven we ons terug naar de locatie van vertrek.
We verwachten rondom de klok van vieren s ’middags weer op de Rimburgerhoeve terug
te zijn.
Na het verzorgen van de paarden, wagens, tuigen, zadels en alle andere toebehoren zal
de inwendige mens gesterkt worden door een bekoorlijke maaltijd.

De kosten voor dit evenement zijn: € 15,- per persoon.
Hier zit in:
Ontvangst met koffie en vlaai
Vloeibare versnapering bij uitbating in Duitsland
Koude versnapering bij restaurant met grote gele M
Maaltijd op Rimburgerhoeve
 Niet inbegrepen zijn alle (extra) consumpties/drankjes welke tussendoor of

tijdens en na de maaltijd op de Rimburgerhoeve worden genuttigd.

Opgeven bij:
Theo Bastiaens te Landgraaf
Harry Dörenberg te Landgraaf
Win Doveren te Landgraaf

= mtsbastiaens@home.nl
= dorenbergjes@hetnet.nl
= win_doveren@live.nl

Uiterlijke opgave is vóór 15 september 2013
BETALEN bij Peter Beijers door overmaken van € 15.- per persoon op
rekening 1231.96.442
Ten name van:
Belangenvereniging Het Actief Trekpaard ovv Smulrit 2013

Bij vragen kunt u terecht bij bovengenoemde personen, maar u kunt ook altijd contact
opnemen met één van de bestuursleden.

Graag tot de 22e.!!.

De organisatoren

