December 2014
Activiteiten kalender 2015….

Op dit moment worden de activiteiten voor 2015 weer gepland.
Uiteraard is er ruimte voor inbreng door de leden.
Misschien heb jij een leuk idee voor het komende jaar ???
Denk er maar eens over na. Suggesties zijn van harte welkom!
Je kunt ze mailen naar: Lgoense@zeelandnet.nl

Dressuur clinic Yessin Rahmouni
De dressuur clinic op zaterdag 1 november was zeer de moeite waard.
Het was hard werken, maar vooral ook genieten voor de deelnemers. De paardvriendelijke en enthousiaste benadering van Grand Prix ruiter
Yessin Rahmouni had een duidelijk zichtbaar positief effect op de combinaties. Ook voor de toeschouwers was het een leerzame ervaring door zijn
goed te volgen aanwijzingen. Al met al een mooie dag (met dank aan Allround voor hun donatie).
Er wordt al gesproken over een vervolg in 2015. Dus een mooie dag die zeer zeker voor herhaling vatbaar is!!
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19 oktober SNERT rit met zomerse temperaturen!
Ook 19 oktober was een prachtige zonnige dag.
2014 gaat de boeken in als een TOPJAAR!!
De winterse, overheerlijke, super gevulde snert van Menno smaakte er niet
minder om. Ook met zomerse temperaturen smaakt deze naar meer….
Het aantal deelnemers tijdens de snertrit viel wat tegen. Maar het mocht de
pret niet drukken. Piet had een mooie rit uitgezet en de tussenstop bij
Ambachtelijk Atelier kees Westdorp was pure verwennerij.
De voorraad chocolade was na ons vertrek flink geslonken, met onze buiken
goed gevuld ging de tocht verder door het mooie Bevelandse land.
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Sinterklaas spelletjesmiddag
23 november was het dan eindelijk weer zover, het was weer tijd voor de Sinterklaas
spelletjesmiddag. Maar Sinterklaas had een probleem want al zijn pieten hadden het te
druk. Daarom zijn de Weelruiter kinderen opgeleid tot hulp pieten. Het pietencertificaat dat
aan het einde uitgereikt werd door Sinterklaas hebben ze behaald door het uitvoeren van
een aantal opdrachten waarbij ze een jutezak, cadeautje en pietenmuts konden verdienen.
En na het overwinnen van het parcours, spelen van vossenjacht en het doen van een
puzzeltocht was het tijd voor warme chocomelk en pepernoten in het juweeltje. Gelukkig
liet de enige echt Sinterklaas zich ook zien en hebben we nog liedjes voor hem gezongen.
Het was al met al een hele geslaagde zondagmiddag!
Tot de volgende keer, De jeugdcommissie.
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