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Activiteiten kalender 2014

Gastinstructie dressuur 9 februari
Altijd al eens les willen hebben van iemand anders dan je eigen instructeur? Op zondag 2 februari zal Annika
Roodhart een dressuur clinic komen geven. Annika is professioneel stal amazone bij Stoeterij de Begijnhoeve in
België, waar zij zich vooral richt op het opleiden van jonge paarden tot het hogere niveau. Op deze dag zal ze een
aantal lessen verzorgen waarbij je een uur les krijg in groepen van 3. Wil je graag mee doen aan deze gastinstructie geef je dan op door een mail te sturen naar: marit_pv@hotmail.com Kosten voor de gastinstructie voor lessende
clubleden is gratis en komt in plaats van de reguliere club les op zondag. Voor de niet lessende leden is het € 15
per combinatie. De lessen zullen plaatsvinden bij de Weelruiters in Nisse.

9 februari:
Gastinstructie dressuur
(Annika Roodhart)
16 februari:
Wildmiddag
(vol=vol, dus snel opgeven)
9 maart:
Gastinstructie dressuur
(Dinja van Liere)
15 maart
Apres ski party
16 maart
Pony meten

16 februari….. deze wilde middag wil je niet missen!
16 februari organiseren de Weelruiterkoks weer een culinair feestje. Er wordt gekokkereld
met bijvoorbeeld haas, ree en eend, een echte wildmiddag dus. “Haute cuisine” voor
20,00 p.p. (excl.drank). Het Juweeltje is vanaf 16.30 uur gereserveerd. Opgegeven kan tot 1 februari bij: Kees
Westdorp: Kees46@zeelandnet.nl vol=vol, dus haas(t) je !!!

22 maart
N.L. Doet
(klussen op de club)
30 maart
Gastinstructie springen
6 april
Oefenspringen
11 april
Ledenvergadering

Opvolger gezocht:

Bedankt!

Na een aantal jaren met

Monique vd Visse heeft besloten per 1 januari te

veel plezier de website voor

stoppen als vaste instructrice voor de ponylessen.

de Weelruiters te hebben

Wel is ze nog beschikbaar om zo nodig in te vallen.

verzorgd wil ik graag het
stokje aan iemand anders gaan overgeven.
Dat betekent dat we voor het nieuwe jaar een
opvolger voor mij zoeken. Het is een taak die op zich

Annika Roodhart is bereid gevonden deze les
zoveel mogelijk over te nemen. Als dit door haar
andere werkzaamheden niet lukt dan vallen de

niet heel veel tijd kost, maar het is wel handig als je

andere instructrices voor haar in.

betrokken bent bij, of in elk geval geïnteresseerd

Connie Slager heeft zich lange tijd ingezet voor de

bent in, de activiteiten die georganiseerd worden.

website, we zijn benieuwd wie haar als webmaster

Ik heb geprobeerd altijd korte stukjes en fotootjes op

op gaat volgen. Connie en Monique, namens alle

de homepagina te zetten, zodat de site er zo actueel
mogelijk uitziet. Verder zet je de startlijsten en
uitslagen van de door ons zelf georganiseerde
wedstrijden erop. De enige periode in het jaar
waarin het wat drukker is, is rondom Jumpin de Weel
met alle actuele informatie, startlijsten en uitslagen.
Naast het bijhouden van de site, maak je ook deel uit
van de communicatiecommissie die verder bestaat
uit Joke Goeree, Joke Schipper en Linda Goense,
een gezellig clubje. De commissie komt hooguit 2
keer per jaar bij mekaar, dus ook dat is niet heel veel
werk. Denk je dat zou ik best leuk vinden om over te
nemen, meld je dan bij Linda Goense:
lgoense1@gmail.com

Weelruiters…..

19 april
Springwedstrijd
21 april
Paasrit
30 april
Zomeravonddressuurwedstrijd
Bixie, B t/m L2
1 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
10 mei
Springwedstrijd
11 mei
Oefenspringen
25 mei
Voltige clinic voor de jeugd
27 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
28 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
B t/m L2
8 juni
Oefendressuur/proeftraining
14 juni
Springwedstrijd
15 juni
Oefenspringen
25 juni
Zomeravonddressuurwedstrijd
B t/m L2
26 juni
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
29 juni
Cross middag

Connie Slager
Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

Vervolg activiteiten kalender
2014
25 juli
Jumpin’de Weel
dressuur
26 juli
Jumpin’de Weel
dressuur
27 juli
Jumpin’de Weel
mennen
31 juli
Jumpin’de Weel
springen
1 augustus
Jumpin’de Weel
springen
2 augustus
Jumpin’de Weel
springen
3 augustus
Jumpin’de Weel
springen
6,7,8 augustus
Ponykamp
14 september
Clubkampioenschap
27 september
Springwedstrijd
19 oktober
Snertrit
15 en 16 november
Weekend Jumping Maastricht
23 november
Spelletjesmiddag Sinterklaas

Veel geluk, liefde ,
gezondheid
en sportiviteit
toegewenst in 2014 !!
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