
                                                           Buitenkans
Wilt u op een unieke locatie als nostalgisch vrachtwageneigenaar deel uit maken van ons 
evenement? Kom dan naar Eventing BuitenZinnig op zaterdag en zondag 27 en 28 juli 2019

Op zaterdag 27 juli is een internationaal paardensportevenement “de crosscountry” met internationale ruiters 
en onze Nederlandse Alice Naber-Lozeman als ruiter en ambassadeur. Het parcours is uitgezet in het 
Kuinderbos in Bant in een prachtig natuurgebied. Paard en ruiter galopperen over een natuurlijk terrein, 
springend over spectaculaire hindernissen. Om het evenement meer uitstraling te geven zijn een aantal 
aansprekende side-events georganiseerd. Dit uiteraard om de bezoekers meer activiteiten te bieden, maar 
natuurlijk ook om een breder publiek aan te trekken. Wij als commissie BuitenZinnig organiseren side events 
als een zomer fair, een aanbod van foodtrucks, een demonstratie van oude ambachten en kinderactiviteiten 
(als een klimtoren, pannakooi met voetbal etc) 

Op zondag 28 juli vindt dan nog de 
springwedstrijd plaats.

Wat bieden wij u?
Wij bieden een mooi stuk land 
waar u met elkaar kunt vertoeven 
en bbq’en  is een mogelijkheid 
(geen open vuur) 
We plaatsen twee dixies en zorgen 
voor een aggregaat. 
Hoe leuk is het als u daar bij bent 
met uw mooie “oldtimer” 

vrachtwagen en het verhaal erbij. Het verhaal dat de bezoekers graag willen horen. U mag ook de dag ervoor 
komen, de boswachter heeft een special stuk voor u vrijgemaakt om de nacht door te brengen bij het 
Kuinderbos. Laat u dit dan weten als u daar gebruik van wilt maken? Als u zaterdag 21 juli arriveert, meld u zich
dan vóór 9 uur aan de Schoterweg in Bant.  U kunt zaterdag na 17.00 uur het terrein weer verlaten.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan uiterlijk 1 juli bij 
Harco Bergman, boswachter van het Kuinderbos:
H.Bergman@staatsbosbeheer.nl

Graag horen met hoeveel wagens u denkt te komen en met 
hoeveel personen. Meer informatie leest u op onze website:

www.eventingemmeloord.nl
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