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Koewacht, 27 augustus 2013 

Betreft: uitnodiging rit 8 september 

 

Op zondag 8 september, Edouardshoeverit, door de polders  

en plaatsen die normaal voor menners of publiek gesloten zijn. 

 
In de hoop op mooi najaarsweer is de Edouardshoeverit weer uitgezet, deze keer weer een 

andere richting uit waarbij we een gebruik mogen maken van (normaal niet toegankelijke) 

bosgedeeltes van het “Zeeuwse Landschap”, privéterrein van dierenwinkel “Pets en CO” uit Hulst 

en weer wat nieuwe paden in de regio. 

 

We starten gezamenlijk om 10.30 waarna ieder op eigen tempo de rit kan vervolgen. 

De “standaardrit” is ongeveer 28 km. Voor diegenen die wat meer willen rijden zijn er 

mogelijkheden aangegeven, en ook is er de mogelijkheid om een kortere route te rijden en 

desgewenst onverharde paden te vermijden (Grote koetsen of huifkarren). 

Er zijn twee stops, de lunch moet u zelf verzorgen, wij zorgen voor iets te drinken en koffie 

met iets lekkers. I.v.m. de organisatie en toegang tot niet openbare terreinen verzoeken we om 

na de stops pas te vertrekken na een seintje van de organisatie. 

Direct na afloop is er een eenvoudige, doch lekkere, voedzame en hopelijk gezellige BBQ met 

beenham en salades georganiseerd. We gaan er van uit dat iedereen zijn paarden dan rustig 

heeft kunnen uitspannen en dat het voor de paarden niet onverstandig lang hoeft te duren, 

voordat de thuisreis aanvaard kan worden  

Startplaats :Edouardshoeve, Zandbergsestraat 24, 4569 TD Graauw. 

 

Deelname voor leden: tot max 2 personen per koets gratis. meerdere personen € 5,00p.p. Voor 

niet leden € 5 per persoon. Dit is incl. koffie en de drank. 

De kosten voor de BBQ zijn voor iedereen € 7,50 pp. Kosten te voldoen bij aanvang van de rit. 

Graag VOOR 5 september (liefst eerder) mailen of bellen om in te schrijven en door te geven 

hoeveel mensen er mee gaan en blijven voor de BBQ. 

 

altenburg@zeelandnet.nl,         0114 635737 

andre_biddelo@hotmail.com     0114 635248 

 

Groeten, André en Marlies Biddelo, Hans en Christianne Altenburg 

Namens het bestuur van  “in de triem’n” 

 

F.J.M. Broos (secretaris)  
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