
Hallo allemaal,
 
Op 16 juni is het alweer tijd voor onze 5e bijeenkomst! Van woensdag 15 juni tot en met 
zondag 19 juni 2022 speelt de 16e editie van Outdoor Gelderland zich af op de nieuwe locatie 
Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. 

Op donderdag 16 juni gaat het internationale sportprogramma van start en biedt het concours 
een podium aan de beste ruiters ter wereld. Tijdens de CSI-1*en CSI-3* rubrieken is het aan de 
ruiters de taak hun krachten te meten en uit te maken wie zich de beste en snelste is. Daarmee 
staat Outdoor Gelderland van woensdag 15 juni en met zondag 19 juni 2022 garant voor 
topsport! Maar Outdoor Gelderland is een evenement dat veel meer is dan alleen paardensport. 
De sfeervolle Culifair, de verscheidenheid aan verschillende zakelijke bijeenkomsten, het 
gevarieerde promodorp, de kinderattracties en het evenemententerrein trekken vele bezoekers. 
Outdoor Gelderland beschikt over uitstekende faciliteiten om uw bedrijf te presenteren en gasten 
te ontvangen.

Super gaaf dat we al op zoveel bijzondere plekken hebben mogen samenkomen. Maar hoe goed 
kennen we elkaar eigenlijk echt? Deze bijeenkomst staat in het teken van sport en ontspanning.
We gaan dan ook het grootste gedeelte van de avond lekker kijken naar de sport, maar we willen
ook graag een moment pakken om elkaar beter te leren kennen. En gaan deze dag ook het 
gesprek aan met elkaar.

Tot dan!
Floor, Maartje, Sanne, Iris,
Glasten, Wesley en Leanne
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Programma

18.00 Ontvangst businessbar - hoofdpiste
 Elkaar beter leren kennen in groepjes
 CSI-3* Small Tour
  1.40m direct op tijd
 Voetbalwedstrijd De Graafschap - Vitesse
 CSI3* Big Tour
 1.50m direct op tijd
21.30 Optreden Samantha Steenwijk 
 Aansluitend feestavond met DJ

Adres
Paardensportcentrum 
Lichtenvoorde
Weijenborgerdijk 34
7134 NK VRAGENDER
 
Kosten: €27,50

Graag horen we voor 2 juni of je 
aanwezig bent via
info@ehscommunications.nl 


