Datum

Omschrijving

Lokatie

Organisatie / Info

vrijdag 27, zaterdag 28 en Mendriedaagse door het mooie
zondag 29 juli 2018 buitengebied van Etten-Leur, Rijsbergen,
Sprundel, Breda, Achtmaal en
natuurgebied de Pannenhoef. De 3 daagse
is toegankelijk voor alle aanspanningen
met een recreatie/marathonwagen of kleine
huifkar. Paarden/ Pony’s onder het zadel
zijn ook welkom. Routes zijn ca. 25 km.

De start is dagelijks tussen 10.30 en 11.30 uur
aankomst uiterlijk 17.00 uur. Start en eindpunt zijn
beide bij Menstal Jochems Zundertseweg 65a te
Etten-Leur. Kosten € 5,00 pp/pd,

recreatiemenners@gmail.com

zondag 2 september 2018 Klompenrit Best
zondag 9 september 2018 Toertocht voor menners en ruiters. De
toertocht is ongeveer 30 kilometer en gaat
door de bossen en over onverharde wegen
in de naaste omgeving van Well (Lb.)
Er kan individueel worden gestart, maar
ook in kleine groepjes. De mogelijkheid
bestaat de route in te korten tot 18 km. Bij
start koffie met koek en ontvangt u een
lunchpakket. Na afloop soep en een
broodje worst.

Toon van de Loo 06 - 41 49 56 47
U kunt starten vanaf de parkeerplaats tussen 10.00
Annie de Jong 0485 - 531316
info@menverenigingmaasduinen.nl,
en 11.00 uur. Locatie: Stal Heidewinde,
Halvemaanseweg 2, 5855 EH te Well. De kosten zijn www.menverenigingmaasduinen.nl
€ 8,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar betalen €
5,00.

Toon Jochems, 06-20879307.

zondag 16 september 2018 J&P rit Borkel en Schaft, orientatietocht en omgeving Borkel en Schaft
toervariant voor menners en ruiters, 25 á
30 km.

http://www.paardenrally.nl
Peter Schrijvers 06 - 22 52 32 75

zondag 23 september 2018 Recreramen recreatierit van 30 km met ca. Start tussen 9.30 en 11.00 uur bij fam. Tomassen,
10% verharde wegen. Ook een verkorte
Michelslaan 38, 5712 PL Someren
route van 20 km. mogelijk. Ontvangst met
koffie en koek en bij terugkomst soep.

Jo vd Moosdijk 0031-628252679

zondag 30 september 2018 Toertocht Trekpaarden Zijtaart
zondag 14 oktober 2018 Eersel-Postel rally. Jaarlijks terugkerende Hippisch Comite Kempenland
activiteit . Paardenrally tussen de
grensdorpen Eersel en Postel. Equipes en
aanspanningen moeten volgen een
routekaart met foefen de rally voltooien.
Tevens vindt er een beoordeling plaats
voor het best verzorgde geheel en een
aan het einde van de rally een
prijsuitreiking van de winnaars.
zondag 21 oktober 2018 Meijldijkrally Heeze

Theo van Heeswijk, 06 10 59 27 00
Phil Hermans 06-52085482 of 0497-516243

Huub Panhuijzen 0031-653641674

mailadres: info@eerselpostel.nl.
website: www.eerselpostel.nl

Jan van Meijl 040 - 285 64 60
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