
Activiteiten kalender 2015 
  
4 januari 
Nieuwjaarsborrel                                                                      
 
8 februari 
Wildmiddag 
 
8 februari 
(schrik) clinic Horse Rehab 
 
21 maart 
Apres Ski Party 
 
21 maart 
N.L. Doet (klussen op de club) 
 
28 maart 
Springen/dressuur gastinstructie  
 
5 april 
Paasrit 
 
10 april  
Ledenvergadering 
 
18 april 
Springwedstrijd 
 
29 april 
Zomeravonddressuur B t/m L2 
 
30 april 
Zomeravonddressuur  M1 t/m ZZ licht 
 
3 mei 
Oefendressuur / proeftraining  
 
16 mei 
Springwedstrijd 
 
17 mei 
Oefenspringen met begeleiding 
 
24 mei 
Activiteit voor de jeugd 
 
27 mei 
Zomeravonddressuur B t/m L2 
 
28 mei 
Zomeravonddressuur  M1 t/m ZZ licht 
 
6 juni 
Springwedstrijd 
 
7 juni 
Oefenspringen met begeleiding 
 
27 juni 
Dressuurwedstrijd B t/m ZZ licht 
 
21 of 28 juni 
Oefendressuur 
 

23 t/m 25 juli 
Jumpin’ de Weel, dressuur 
 
26 Juli 
Jumpin’ de Weel, mennen 
 
30 juli t/m 2 augustus 
Jumpin’ de Weel, springen 
 
10,11,12 augustus 
Ponykamp 
 
13 september 
Clubkampioenschap 
 
18 oktober 
Snertrit 
 
8 november 
Longeerclinic 
 
13 december 
Kerst Oefenspringen 

 

           

   Januari 2015 

Zondag 8 februari: Clinic Horse Rehab  

Thema is omgaan met schrikachtige paarden,  meer 

info volgt…. 

Wildmiddag 

Zondag 8 februari  

staat de jaarlijkse wildmiddag  

weer op het programma.  

 Vol = Vol  dus wees er snel bij….. 

 Opgeven bij Kees Westdorp: kees46@zeelandnet.nl 

 Kosten bedragen 25,- per persoon (excl. drank) 

    

Tarief clublessen omhoog 

M.i.v. 2015 zijn we genoodzaakt de tarieven van de clublessen te verhogen om deze enigszins                                 

kostendekkend te maken. Op jaarbasis gaan de tarieven naar: 

 € 100,- per jaar voor 1 x les per 2 weken. (uitgaande van 20 weken komt dat neer op € 5,- per les) 

 € 160,- per jaar voor 1 x per week les. (is omgerekend € 4,- per les) 

 

Tips / inbreng / reacties  op de nieuwsbrief of de website                                  

wordt op prijs gesteld! 

mail dit a.u.b. naar:   secretaris@deweelruiters.nl 

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

 

Nieuwjaarsborrel 

  

4 januari willen we graag samen met jullie een toost  

 uitbrengen op het nieuwe jaar.  

 Aanvang: vanaf 17.00 uur in het Juweeltje  

    

We wensen     
iedereen een    
gelukkig,  

gezond en    
sportief 2015! 

8 februari 


