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(meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief)

Workshop Frontriem maken

11 dec.

Frontriem maken

18 dec.

Kerst Oefenspringen

11 december organiseren wij in het clubhuis van de Weelruiters een workshop “maak je eigen
frontriem”.
Deze workshop start om 15:00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.
Tijdens deze workshop creëer je onder begeleiding je eigen frontriem,
er is keuze uit tientallen kleuren strass.
Een groep bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 25 personen.
De kosten van deze workshop bedragen € 30,- (voor een 12mm frontriem) of € 35,(voor een 18mm frontriem) per persoon.
De kosten zijn inclusief alle materialen en voorrijkosten, en er word voor een hapje en een drankje
gezorgd.
Bij het opgeven graag de maat v/d frontriem, het benodigde kopstuk en het model (12 of 18mm,
de kleur zwart of donkerbruin van tevoren door te geven i.v.m. inkopen.

37 cm pony / 40 cm cob / 43 cm full / 46 cm x-full
(Bij een frontriem met een gedeeld kopstuk komt er 3 cm bij)

Voor opgeven stuur een mailtje naar: bo-dm@live.nl

Op 17 december 2016 wordt de
Bloms Hengstencompetitie springen en
Isah Hengstencompetitie dressuur
gehouden bij Equestrian Centre
De Peelbergen in Kronenberg.
Meer informatie via KWPN.nl.

18 mm

12 mm

Zondag 18 December
is er weer ´Kerst oefenspringen´.
Heb jij altijd al een parcours willen springen?
Of wil je een iets hogere hoogte springen dan
dat je op wedstrijd springt?
Dat kan allemaal op 18 December bij
De Weelruiters.
s ´middags zal er een oefenparcours staan
met begeleiding. (springhoogte tot 110cm)
Degene die het leukste verkleed is wint een
leuk prijsje!
We sluiten de middag af met zijn allen in het
´Juweeltje´ met een lekkere chocomel,
oliebol of een glühwein.
Iedereen is welkom, ook niet leden!!
Opgeven kan door te mailen naar:
valerie.van.uden.vvu@gmail.com .
Graag voor 10 December zodat de startlijst
een aantal dagen van te voren online gezet
kan worden!

Tot 18 december !!

Vermeld in de mail je naam, naam pony of
paard, categorie pony en je springhoogte.

Gezocht:
gediplomeerd instructeur/instructrice voor de zondagclublessen (springen en dressuur) bij de Weelruiters in Nisse.

Ben jij de persoon die we zoeken en vind je het geweldig de Weelruiter jeugd te helpen met hun pony/paard ambities?
Neem dan voor meer informatie contact op met: Elles Kole 06-238374854.)

