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                           SCHIPDONKMENNERS vzw 

                       Driedaagse te PEER 
                                                            op 24 -25 -26 juli 2020 

 
In dit speciaal jaar zijn we er in geslaagd om terug een driedaags recreatief menkamp te organiseren 

in het prachtige Limburg . Dit alles met de nodige voorzichtigheid en met respect voor de ons opgelegde 

regels . Dit weekend komt er vooral door medewerking van de Breugelhoeve en Sportievak ,waarvoor dank. 

Deze driedaagse is zoals voorgaande jaren enkel voor leden . U krijgt 3 prachtige wandelingen aangeboden, 

die perfect doenbaar zijn, voor enkel of dubbelspan. 3 Dagen waar men in alle rust volop kan genieten van 

de prachtige natuur .Omdat we er zeker van zijn dat het bourgondisch leven ook voor u belangrijk is, hebben 

we de catering ook dit jaar in eigen beheer .  

 

                                                     PROGRAMMA 

Vrijdag : 

               10.00h   aankomst in de Breugelhoeve te PEER 

               12.00h   welkomstreceptie met aperitief en lunch , briefing. 

               13.00h   vertrek namiddagwandeling 

               18.00h   gezamenlijk voederen van de paarden 

               19.00h   avondmaal in buffetvorm 

                               

Zaterdag : 

               08.00h   gezamenlijk voederen van de paarden 

               08.30h   ontbijtbuffet 

               09.00h   briefing 

               vanaf 10.00h   vertrek wandeling met onderweg uitgebreide stop. 

               18.00h   gezamenlijk voederen van de paarden 

               19.00h   aperitief met hapjes , bbq en dessert. 

                                 

Zondag : 

                08.00h   gezamenlijk voederen van de paarden 

                08.30h   ontbijtbuffet 

                09.00h   briefing 

                vanaf 10.00h vertrek wandeling 

                15.00h   middagmaal in buffetvorm 

 

                                               EINDE DRIEDAAGSE… 

Kostprijs : 3-daagse   volw.: €160  kinderen -12 jaar : €120 
 

Inbegrepen in de prijs : 2 overnachtingen,2x ontbijtbuffet,2x avondmaal,1x middagmaal,2x lunch op 

vrijdagmiddag en zaterdagmiddag, hooi voor de paarden. 

Men zorgt zelf voor lakens of slaapzak,krachtvoer voor de paarden 

Logement voor de paarden en of pony’s : op weide : € 7 /nacht/paard of pony 

                                                                   box : € 20 / nacht/paard of pony 

 

         Inlichtingen en inschrijvingen bij Rolly Johan 050/788653 of  0496/822655 

                             OPGELET : het aantal deelnemers is beperkt!!  

                           Inschrijven kan tot ten laatste 4 juli    

            


