
De wildmiddag op 9 februari was super gezellig en erg lekker!!
Menno, Nico, Kees en Chris hadden (met assistentie van Anja, Tamara en Joke) 
weer een heerlijk uitgebreid menu samengesteld.  Dat zag er als volgt uit: 
Slow Gin met amuse  (haringhapje en mini garnalencocktail), gerookte wilde 
zalm, heldere fazantenbouillon met  bospaddestoelen, pasteitjes met 
wildragout, hazenpeper in ‘t pannetje met dekseltje van bladerdeeg, 
gegarneerd met gebakken bloemkool en risotto, spoom van citroenijs met 
bubbels, gerookt wild zwijn en ree, vergezeld van kastanje puree, rode kool , 
spruitjes, stoofpeertjes en appelmoes. 
Daarna volgde het klapstuk, een Grand Finale om je vingers bij af te likken van 
onze meesterpattisier Kees Westdorp!!   

Niet vergeten: 

vrijdag 6 maart, 20.00 uur LEDENVERGADERING !!!
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Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet;                 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland.                                                                      

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Ook de Weelruiters komen op 14 maart weer in actie van 9.00 tot 16.00 uur

We gaan weer allerlei klussen aanpakken, aan werk geen gebrek.                                                               
Uiteraard zorgen we voor een natje en een droogje en maken we er een gezellige dag van.

Het wordt zeer gewaardeerd als je je als lid van de Weelruiters aanmeld om je steentje bij te dragen.

Opgeven kan bij:

Anja de Vos, 06-3076751   Of mail naar: adevossen@kpnplanet.nl

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper
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Nieuwe Instagram van PSV De 

Weelruiters!
Naast ons Facebook account zijn wij nu ook actief op 

Instagram! Volg ons via @deweelruiters en blijf op 

de hoogte van alle nieuwtjes over de club en onze 

evenementen. Heb je nou iets leuks gezien wat je wil 

delen met de club? Of heb je iets heel moois bereikt 

met je paard, zoals een succesvol debuut of een 

grote wedstrijd gewonnen? Stuur ons een privé 

berichtje, of stuur een e-mail naar 

jeugdcommissie@deweelruiters.nl en dan delen wij 

het voor je! Zo blijven we niet alleen van de club, 

maar ook van elkaar op de hoogte.
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De Weelruiterdag 28 maart  

28 maart is het weer zo ver: de 2e editie van de Weelruiterdag!                                                                                                                            
We hebben weer diverse activiteiten op en om het paard 
georganiseerd.                                                                                                               
Zo kun je een dressuurclinic volgen van Dominique Filion,                                                                                                                    
of een springclinic van Michel Hendrix!                                                                                                          

Daarnaast hebben we dit jaar de mogelijkheid om een les te volgen in 
grondwerk, een van de belangrijkste dingen in de omgang met het 
paard waar iedereen mee te maken heeft. Verder hebben we weer 
een leuk strodorp bij elkaar gebracht, dus ook zonder paard is het leuk 
om langs te komen!  Lijkt het je leuk om mee te doen, of wil je meer 
informatie over wie er nou precies komt? Hou dan de website, 
Facebook, of onze nieuwe Instagram in de gaten!

Extra informatie grondwerk clinic

Heb jij problemen op gebied van grondwerk met je paard?    Loopt 
jouw paard je vaak voorbij, is hij drammerig, angstig of heeft hij een 
gebrek aan het respect voor jouw persoonlijke ruimte? Of misschien 
vind je jouw paard wel moeilijk te motiveren in het grondwerk en zou 
je jouw paard graag wat voorwaartser willen krijgen?  Ook wanneer 
het grondwerk al goed gaat, maar je graag samen met je paard aan de 
slag wilt met  uitdagende grondwerkoefeningen, zoals het correct 
onder plaatsen van de achterhand of misschien zou je   bijvoorbeeld 
graag willen gaan werken aan schouder binnenwaarts vanaf de grond.    
Of loopt jouw paard vaak op de binnen- of buitenschouder en wil je 
graag je paard helpen om zijn gewicht  hier vanaf te halen? 

Dan is deze clinic misschien wel iets voor jou!                                                                                                 
Meer informatie volgt later, maar voor nu kun je de website bekijken 
van Sylvána: https://www.paard-gedrag.nl/
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