
MENTEAM  De HEINTJESHOEVE 

10de FJORDENHOFRALLY 12 april 2015      

Beste menners, paardenliefhebber, dierenvriend, supporter, sympathisant, vriendin, vriend van 
menteam “De Heintjeshoeve”. (voorheen Menteam Fjordenhof) 
  
Jaja u leest het goed, op 12 april 2015 richt Menteam “De Heintjeshoeve” voor de 10

de
 keer de welgekende  

Fjordenhofrally in. En of dit een speciale editie zal worden is bijna zeker maar dat hangt natuurlijk ook van vele 
factoren af. Eén daarvan is jullie deelname aan de rally en/of bezoek aan onze stal en net zoals de vorige negen 
jaren stellen wij dit ten zeerste op prijs. Vorig jaar hadden we om en bij de 85 inschrijvingen wat eigenlijk het 
maximum was dus wacht niet te lang met inschrijven want vol….is vol!! 
 
Net zoals de voorgaande jaren willen wij er als organisatoren ook dit jaar een mooie maar vooral gezellige dag 
van maken voor iedereen met een “hart voor paarden”. Dit jaar zal de Fjordenhofrally zijn doorgang vinden op 
zondag 12 april 2015. Langs deze weg willen wij jullie dan ook heel graag uitnodigen op deze “op en top 
gezellige dag voor mens en dier” voor op de eerste plaats een rally van 25 km voor zowel aangespannen teams 
als ruiters onder het zadel met een rust- tussenstop waar u kan genieten van een warm drankje. Na de rally 
kunnen alle deelnemers op geheel vrijwillige basis deelnemen aan een spelletje en zo onderling op een 
sportieve manier strijden voor één van de drie naturaprijzen. Daarna is het tijd voor een hapje, een drankje en 
een gezellige babbel . Voor de allerkleinsten hebben we een heus springkasteel voorzien. Een broodje en 
drinken à volanté, allemaal gratis (er zullen hier en daar collecte-emmertjes hangen waarin u uw vrijwillige 
bijdrage kan deponeren om alzo onze gemaakte kosten iets te drukken).  
Ook dit jaar weer van de partij…onze stal-DJ Seppe die voor een vrolijke noot zal zorgen en misschien nog wel 
een muzikale verrassing in petto heeft. 

Misschien voelt u wel iets voor een ritje bij één der deelnemers op de koets? Kom dan tijdig naar onze stal.   
 
De eigenlijke rally start om 9:30u. Inschrijven voor de rally kan op het nummer (+32)0495512342 of met 
bijgevoegd inschrijfformulier of een e-mailtje sturen naar rudy.bruyndonckx@telenet.be met al uw gegevens. 
 Eén goede raad aan de deelnemers, schrijf tijdig in a.u.b.!! 

Wij verwachten jullie samen met jullie gezin, familie of vrienden op onze 10
de

  Fjordenhofrally op zondag 12 
april 2015 vanaf 09:30 tot ..:..??? 
(Nodig een eens vriendin of een vriend uit en breng net zoals vorig jaar de zon mee in uw bagage!!) 
                           

                       Menstal Heintjeshoeve Haldijk 2 Castelré 

 
PS; Stuur deze uitnodiging gerust door naar collega menners, ook zij zijn welkom!! 

 

Met een hinnikende groet, 
Menteam De Heintjeshoeve 

Cis, Dirk, Jan en Ruud               

mailto:rudy.bruyndonckx@telenet.be

