23 september 2017
“Warendorfer Hengstparaden”
Beste (trek)paardenliefhebbers,
Bij het samenstellen van de agenda voor 2017, bleek er onder de aanwezige leden ruim voldoende
animo te zijn voor een bezoek aan de “Warendorfer Hengstparaden”.
Dit festijn vindt plaats in de laatste 2 weekenden van september en het eerste weekend van oktober.
Gekozen werd er voor zaterdag 23 september, Jo en Peter stelden voor de organisatie voor rekening
te nemen.
Omdat Warendorf op een afstand van ca. 250 KM ligt, kunnen wij ons voorstellen dat retour op een
dag voor velen onder ons te vermoeiend is. Een overnachting (van vrijdag 22 september op zaterdag 23
september) is daarom een mogelijk alternatief.
Om deze dag(en) te doen slagen, willen wij nu alvast beginnen met het invullen van de details zoals
vervoer en eventueel verblijf.
Naast vervoer en uitgaven ter plekke zoals eten, drinken of de aankoop van een of meerdere
trekpaarden, bedragen de kosten voor entree €35,00.
Voor de eventuele overnachting inclusief ontbijt kunnen jullie rekenen op ca. €100,00 per kamer.
Aangezien de hotelkamers in en rondom Warendorf langzaam
volgeboekt raken, willen wij jullie vragen om uiterlijk 31 maart 2017
door te geven:
•
•
•

Met hoeveel personen je meegaat, uiteraard zijn ook niet
leden van harte welkom.
Wil je blijven slapen en hoeveel kamers heb je dan nodig
Ben je bereidt zelf te rijden en hoeveel passagiers kun je
eventueel nog meenemen.
(er hoeven geen trailers mee, aangekochte paarden kunnen thuis
bezorgd worden)

Dit kan bij voorkeur per mail aan jo-crombach@home.nl of
peter@beijers-schneiders.nl.
Gezien de te verwachten deelname denken wij dat het huren van een bus niet realistisch is en hebben dit dan
ook vooralsnog niet meegenomen.

Dus………geef je zo snel mogelijk op zodat we er weer een geslaagde activiteit van kunnen
maken!!
Voor meer info over de “Warendorf Hengstparade”ga naar
http://www.landgestuet.nrw.de/veranstaltungen/hengstparaden

Met vriendelijke groet,
Jo Crombach en Peter Beijers

