JUMPINGTEAM LEMBEKE
presenteert:
Speculooswandeling
Zondag 15 september 2019
Beste menners en ruiters,
Graag nodigen we jullie uit op onze speculooswandeling te Lembeke, door de mooie
bossen en omgeving van ons pittoreske dorp. Het zal een tocht worden van ongeveer een
25 tal km.
Onderweg zorgen wij voor een tweetal verzorgde stops met een hapje en een drankje.
Bij aankomst op ons terrein dagen wij jullie uit om opnieuw ons behendigheidsparcours te
proberen (vanaf 15.30h): op de grasweide zal een parcours uitgestippeld staan om jullie
vaardigheden te testen. Maar wees gerust, dit parcours zal geschikt zijn voor elke
combinatie van menner en paard.Wij hopen zo u met uw paard een unieke en leuke
ervaring te laten meemaken. In het parcours zullen spelletjes, kegelrijden,ringsteken, …
verwerkt zijn, waarbij punten kunnen verzameld worden en zo talloze prachtige prijzen te
winnen zijn.
Na dit spektakel kan u genieten van frietjes met stoverij of Vol au Vent met groenten en
dessert.
Wij hopen dat dit een dag wordt vol plezier,gezelligheid en een tikkeltje gezonde spanning.
Voor elke koets voorzien we een pakket heerlijke lotus speculooskoeken.
Ook ruiters zijn welkom voor de tocht maar kunnen niet deelnemen aan het parcours.
Vertrekken:
doen we op het terrein van de familie Claeys op de hoek van de Vrombautstraat en
Ketsebroek te Lembeke ( terrein jumping) tussen 11.30 u en 13.00u
Kostprijs :
2 verzorgde stops 9 € - kind onder 12 jaar 5€
All in (2 stops + maaltijd) 20 € - kind onder 12 jaar 12 €
Enkel maaltijd 15 € – kind onder 12 jaar 10 €
*stops verplicht bij deelnemen aan de tocht
Inschrijven verplicht op voorhand tot ten laatste 13 september bij:
Vanryckeghem Sofie na 18h : 0474/65.49.65
of mail naar speculoosjumping@gmail.com
Ps: Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid
Hopelijk tot dan!
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