Opmaak
nieuwsbrief:

Maart 2018

Joke Schipper

Wildmiddag afgelast!
De Weelruiter kookclub was de traditionele Wild(e)middag druk aan het voorbereiden.
Helaas hebben zij moeten besluiten de middag te annuleren wegens onvoldoende
aanmeldingen.

2018

Diverse “vaste” gasten waren b.v. op vakantie of hadden al iets anders op het programma
staan en konden er dus niet bij zijn.
Een nieuwe datum (en wellicht een nieuw thema) volgt.
Dus…. houd de nieuwsbrief in de gaten!
02 / 03: Ledenvergadering
04 / 03: Wildmiddag
10 / 03: Vrijspringen 3/4 jarigen
10 / 03: NL Doet

Ledenvergadering

24 / 03: dressuur- en springclinic
24 / 03: Apres Ski Party

De Weelruiter ledenvergadering stond dit keer in het teken van de huldiging van onze
kampioenen.
De opkomst was niet massaal, maar het was gezellig!
De matige opkomst zullen we maar beschouwen als een (terechte) motie van vertrouwen in
het huidige bestuur!!

02 / 04: Paasrit
21 / 04: Springwedstrijd
22 / 04: Oefenspringen met begeleiding
.. / 04: Springclinic
.. / 04: Proevenclinic
29 / 04: Dressuur B t/m ZZ L
16 / 05: Zomeravonddressuur B t/m L2
17 / 05: Zomeravonddressuur M1 t/m ZZ L
19 / 05: Springwedstrijd

Is je emailadres gewijzigd?
Geef het door aan Joke Goeree, onze secretaris zodat je op de hoogte blijft van
de Weelruiter activiteiten!

09 / 06: Springwedstrijd
10 / 06: Oefenspringen met begeleiding
23 / 06: Dressuurwedstrijd B t/m ZZ L
21 / 07: Zws. kampioenschap springen

31 / 07 t/m 05 / 08
Jumpin’ de Weel
09 / 09: Clubkampioenschap
.. / 10: Snertrit

.. / 11: Creatieve middag

Herinnering!!!

Op zaterdag 10 maart a.s. organiseert Edudelta-studente Alice van de Plasse in samenwerking met
paardensportvereniging De Weelruiters weer een wedstrijd vrijspringen bij Stal de Wiel in Nisse. Doe
ook mee!
De wedstrijd is opengesteld voor 3 en 4 jarige springpaarden van alle stamboeken,
uiteraard zijn ook deelnemers van buiten de provincie welkom.
Niemand minder dan Willem Greve beoordeelt de paarden en geeft per microfoon een
toelichting. Ook zeer interessant om te komen kijken, publiek is dan ook van harte welkom!
Wie gaat er dit keer met de hoofdprijs - een dekking van Grandorado TN - vandoor?
Wij zijn erg benieuwd!
Oefenavond
Wil je je paard optimaal voorbereiden?
Doe dan ook mee aan de oefenavond op donderdagavond 22 februari aanstaande.
Geef bij je aanmelding voor de wedstrijd duidelijk aan of je ook aan de oefenavond
wilt deelnemen. De kosten voor de oefenavond: € 10,00 per paard (voldoen bij aanvang).
Aanmelden
Deelname aan de wedstrijd vrijspringen kost € 12,50 per paard.
Stuur een mail naar kwpn@zeelandnet.nl en vermeld de naam van het paard,
de afstamming in drie generaties, de naam van de fokker, de naam van de eigenaar en alle informatie
die over je paard bekend is
(denk aan predicaten en
sportresultaten in de
moederlijn). Alle paarden
worden voorgesteld door
de speaker aan het publiek,
hoe meer informatie, hoe
leuker.
En...vergeet niet om aan te
geven of je ook aan de
oefenavond wilt
deelnemen.
Locatie:
Stal de Wiel,
Brilletjesdijk 3 in Nisse.

24 maart dressuurclinic, locatie: Weelruiters, Brilletjesdijk, Nisse

Weelruiter leden hebben voorrang bij inschrijvingen, maar ook niet-leden mogen inschrijven.
Inschrijven kan tot 18 maart.

24 maart springclinic, locatielocatie: Weelruiters, Brilletjesdijk, Nisse
Weelruiter leden hebben voorrang bij inschrijvingen, maar ook niet-leden mogen inschrijven.
Inschrijven kan tot 18 maart.

Uitnodiging voor leden van de Weelruiters

