
                                                                 

                                                              

 

Uitnodiging 30 en 31 mei  Brabants weekend Horse & Veluwe Hunt   

 

Bestemt voor; Horse leden en vrienden 

  Veluwe Hunt leden en vrienden  

  Eindhovense Manege leden en vrienden. 

 

Brabants Weekend 30 & 31 mei 2015. 

 

Doel van dit weekend is kennismaking met de aspecten van de Slipjacht in combinatie met het 

bourgondische leven in Brabant.  

Het programma omvat het bezoeken van de kennel van de Veluwe Hunt, de omgeving van de 

slipjacht Waalre. Oefenen van de runs met de bijbehorende sherry stop en de after hunt. 

 

Programma zaterdag 30 mei 2015 

 

Vanaf 10.30 uur ontvangst op de kennels van de Veluwe Hunt. 

Iedereen is van harte welkom om te komen om te zien hoe mooi de honden van 

de Veluwe Hunt gehuisvest zijn.  

  Adres; Dierenpension de Wildert 

                Bredaseweg 67, 

   4861 TB CHAAM  

 

11.00 uur  start exercisen met de Foxhounds van de  Veluwe Hunt. 

 

±15.00 uur aankomst Eindhovense  Manege voor surprise-middag programma met  BBQ. 

  Adres; Roostenlaan 309 

   5644 BR Eindhoven 

21.00 uur Feestavond, afhankelijk van het weer in de feesttent of in de foyer van de 

Eindhovense Manege 

 

Overnachting in de stallen van de Eindhovense Manege  

 

Veluwe Hunt 

 



 

Programma zondag 31 mei 2015 

 

08.00 uur Ontbijt 

 

10.00 uur  paarden verzorgen en opzadelen 

 

10.30 uur vertrek voor buitenrit, afhankelijk van het aantal deelnemers en beschikbare 

paarden wordt de groep gesplitst 

 

15.00 uur After hunt borrel  

 

17.00 uur    Einde van een mooie Brabantse dag 

 

Mocht het zo zijn dat je niet het hele weekend mee kunt doen is dat geen enkel probleem. Kom 

gezellig op de tijden dat je kunt, je bent altijd van harte welkom.  

 

Wel willen wij graag weten wie er mee gaan naar de kennel, meedoen met de  

BBQ, HET feest,  blijven overnachten en willen paardrijden. 

Veluwe Hunters kunnen ook met hun eigen paarden mee rijden op zondag. 

Als je op stal blijft slapen neem dan je kussen en een slaapzak mee.  

Aanmeldingen of vragen via  secretriaat.veluwehunt@gmail.com 

Of bel naar Ad, 0651257598 of Johan 0651091491 
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