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AGENDA
22 sept – IBOP Assen
8 okt – thuiskeuringen
10 okt – Military Boekelo
12 nov - najaarsvergadering

Met de KWPN kampioenschappen werd het keuringsseizoen 2015
afgesloten. Er waren mooie Drentse successen met als
hoogtepunt het kampioenschap van de springveulens voor
Korinchidee (Etoulon x Chinchidee keur v. Chin Chin) gefokt door
Derk Noordhuis uit Wijster.
Van harte gefeliciteerd.
Starsale Veulenveiling, Drachten
Het is weer zover. Vrijdag 28 augustus vindt de
traditionele Noordelijke veulenveiling weer plaats in het FCD
in Drachten. Er zijn meer dan 60 top-veulens te bewonderen.
Bekijk de topcollectie : www.starsaleauctions.com
Presentatie aanvang: 15.30 uur.
Veiling aanvang: 18.30 uur.
Door de overweldigende belangstelling in 2014 is er dit jaar
extra tribune ruimte gecreëerd .
Toegangsprijzen:
- Volwassenen 10 euro incl. catalogus
- Kinderen 14 jaar en jonger gratis
Leden Jong KWPN gratis
Geen parkeergeld.
Presentatie rapport en meepraten over meerjarenagenda
voor hippische sector in Drenthe, 2 september a.s.,
Het Hippisch Platform Drenthe nodigt u graag uit
op woensdag 2 september om 19.00 uur in Café Restaurant
Hofsteenge in Grolloo om met elkaar in gesprek te gaan over
een meerjarenagenda voor de hippische sector in Drenthe.
Aanleiding hiervoor is het rapport ‘Economische betekenis en
potentie van de hippische sector in Drenthe’ opgeleverd door
BMC advies en de Hanzehogeschool Groningen. Dit onderzoek
is in opdracht van de Provincie Drenthe uitgevoerd om in kaart
te brengen wat het belang is van de paardensector voor de
provincie Drenthe. De belangrijkste uitkomsten en
aanbevelingen delen wij graag met u op deze avond. Lees
meer
Busreis naar de crosscountry Military Boekelo
Ter afsluiting van het thema ‘eventing’ is de regio voornemens
om een busreis naar de Military Boekelo te organiseren. De
crosscountry vindt plaats op zaterdag 10 oktober. De kosten
van de reis en entree (ca. €18,50) zijn voor eigen rekening.
U kunt zich nu al aanmelden d.m.v. een mail naar
kwpndrenthe@gmail.com.

