Activiteitenkalender 2017 De Aangespannen Haflinger regio Zuid
08/01 Nieuwjaarsreceptie in zaal Beugelbaan Burgemeester Smeijersweg 4 6039 HB Stramproy.
Aanvang 13.30, opgeven bij Leon Pouls (003289702160)
10/03 Jaarvergadering Regio Zuid in Locatie cafe-zaal Jonas Weert. Aanvang 19:30, met aansluitend
gezellig samenzijn en bekijken fotoboek van het afgelopen verenigingsjaar.
18/3 Fokpaardendag te Weert met verschillende shows in de keuringsring.
09/04 Koetsentocht te Kinrooi. Te gast bij Kinrooise Paarden Vrienden. Opgeven bij Leon Pouls
(003289-702160)
23/04 Rit in de Meinweg
07/05 Voorjaarsrit Rit vereniging Het Vurig Span
21/05 Rit van menvereniging Leveroy. Inlichtingen bij Mart Verschuren.
05/06 Pinksterrit, Pinkstermaandag : koets- en zadelrit bij Lei Corstjens te Neeritter (0475-565578).
Opgeven voor 31 mei.
25/06 Crosstraining onder het zadel. Dit zal doorgaan te Merselo. Juiste datum en plaats worden
begin 2017 vastgelegd. Nadere info en opgeven via voorinschrijving bij Sanne Emans-Oostendorp.
01/07 en 02/07 Landelijk Haflingerweekend. Zie website www.deaangespannenhaflinger.nl
??/07 Zomercombiwedstrijd voor koudbloeden te Nederweert Locatie manege de Kraal. Info
www.startlijsten.nl
08/07 Barbecue, bijpraten over Haflingers en nog veel meer onder het genot van een drankje en een
stukje vlees of vis op de BBQ Forellenvijver Heioord, Rutjensstraat 6, 6015 RE Neeritter Opgeven
voor 5 juli bij Lei Corstjens mienenlei@gmail.com
27/08 Pierre-Lendersrit (Kempenbroekrit), koets- en zadelrit te Altweerterheide. Opgeven voor 23
augustus bij Harrie van Melick (0495-562544).
??/09 Koetscross: Activiteit en datum worden op jaarvergadering besproken. Meer informatie en
locatie wordt t.z.t. nog bekend gemaakt via de nieuwsbrief ,website en postiljon.
3/10 Najaarsrit vereniging Het Vurig Span
14/10 en15/10 Tweedaagse tocht. Inlichtingen en opgave voor 30 sept. bij Lei Corstjens (0475565578) of Leon Pouls (003289-702160). Plaats wordt nog nader bekend gemaakt via nieuwsbrief,
website en postiljon.
10/12 Info-ochtend. Enkele gastsprekers dragen zorg voor de nodige kennisvergaring. Meer
informatie en locatie wordt t.z.t. nog bekend gemaakt via nieuwsbrief ,website en postiljon.

Voor alle activiteiten van onze eigen vereniging ontvangen de leden van Regio Zuid een uitnodiging
via de mail. Voor nadere inlichtingen kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de
aangespannen haflinger zuid D.A.H.zuid@hotmail.nl
De activiteiten worden in de Postiljon vermeld.

