vzw Koninklijke Vereniging 'Paardekoers Aan de Steene Molen'
(organisator Winkel Koerse)
Organiseert ter ere van haar 162 - jarig bestaan een

Paardenzegening
gevolgd door een

Paardenwandeling
voor recreatieve ruiters en menners op

Zondag 7 oktober 2018
Parking voorzien De Meerhoek (voorheen Kleine Meer)
Zuidhoekstraat 22 te 8880 St.-Eloois -Winkel
Dit jaar gebeurt het vertrek naar de zegening opnieuw in groep.
We vertrekken om 09.30 u vanop de parking van de Meerhoek.
Mogen wij dan ook iedereen vragen om dit uur te respecteren.
We trachten iedereen in groep voorbij de kerk te loodsen,
waarna zowel ruiters als menners een uitgepijlde route volgen.
Als U deelneemt aan deze route inclusief rust-stop hebt u een
inschrijvingsbandje nodig dat tijdens de tocht ingeruild
kan worden tegen een drankje en een hapje !!!
Wij hopen U allen te mogen verwelkomen !!!

PS. Om alles budgettair rond te krijgen, vragen wij dit jaar wederom een kleine
inschrijvingsbijdrage van 6 euro.
Als organisatie vragen we zeer mooi om het aantal
personen en paarden waarmee U komt, vóór 3 oktober door te geven.
Wie namen en mailadressen doorstuurt , wordt dan bij de volgende
editie via die weg uitgenodigd.
Ruiters : jan.leten@telenet.be
Menners : Vandromme.chris@Gmail.com -0475/24.63.30
Algemeen : wandelingwinkelkoerse@outlook.com

Meer info vind U op
www.winkelkoerse.be

Beste ruiters en menners,

Via deze weg nodigen we U graag weer uit op onze zegening – wandeling.

Onze vertrekuren blijven gewijzigd !!! – zelfde uren als vorig jaar !!!
De zegening gebeurt voor de tweede keer vóór de eucharistieviering !!!
We vertrekken allemaal samen vanaf de parking van De Meerhoek, om 9u30.
Vanaf hier rijden we samen naar de parking van Voeders Seurynck - verzamelen (voorzien 5 min)- om
samen te vertrekken richting kerk.
We worden daar om 10.10 u opgewacht voor de zegening.
Menners en ruiters volgen vanaf hier een uitgepijlde route (routes kunnen licht verschillen).

Het plan is er een wandeling van te maken van ongeveer 25 à 30 km, met een stop voorzien in het
laatste derde.
Bij de rust-stop eten en drinken we iets, in ruil voor bandjes of kaarten die verkregen werden bij de
inschrijving.
We trachten er voor te zorgen dat de rustigere ruiters op bepaalde plaatsen de route kunnen
inkorten (routebeschrijvingen kunnen meegenomen worden bij het vertrek.)
Als bestuur gaan we er van uit dat iedereen zich bij de start inschrijft, ook de mensen die naar de
rust-stop komen om te sympathiseren!!!!
Enkel op die manier hebben we zicht op wat we nodig hebben bij de stop en kunnen we ook
iedereen hetzelfde aanbieden.

Gelieve dus zoveel mogelijk in te schrijven via mail of telefoon vóór
het weekend van de wandeling!
De mensen die per mail de namen en mailadressen vooraf doorsturen krijgen op die manier bij de
volgende edities een elektronische uitnodiging.
Aankomst is in de loop van de namiddag terug bij De Meerhoek.

Hopend op jullie medewerking en enthousiasme, zien we jullie graag op 7 oktober!!!!!

Groeten Ruben en Jean

Ps Kijk even na of je verzekering in orde is als je deelneemt - het blijft op de openbare weg!

