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Clubles op vrijdagavond?

Er ligt een vraag bij het bestuur om 1 x per 2 weken op de vrijdagavond om 20.00 uur een clubles te organiseren.
Het gaat om een les die met name gericht is op de dressuur,
maar een sprongetje behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Willemien Koerhuis is bereid gevonden evt. de instructie op zich te nemen.
Voordat we hiermee gaan starten willen we weten of er voldoende belangstelling is.
Heb je interesse om in deze clubles mee te rijden of wil je meer informatie
dan kun je contact opnemen met Willemien: 06-51871321

23 t/m 25 juli
Jumpin’ de Weel, dressuur
26 Juli
Jumpin’ de Weel, mennen
30 juli t/m 2 augustus
Jumpin’ de Weel, springen

Dressuur 27 juni
Van de rubrieken die in de ochtend zijn verreden zijn foto’s gemaakt,
deze staan in het fotoalbum op de website

Mini Eventing 31 mei
10,11,12 augustus
Ponykamp

foto’s staan in het fotoalbum op de website

13 september
Clubkampioenschap

Jumpin’de Weel 2015 gaat vanaf 23 juli van start.
Het programma ziet er als volgt uit: 23/24 en 25 juli dressuur, 26 juli mennen, 30 juli t/m 2 augustus springen.
We kunnen nog steeds voor allerlei werkzaamheden vrijwilligers gebruiken. Heb je je nog niet aangemeld of heb
je nog vrienden, kennissen, familie die ook een handje willen helpen dan is een aanmelding alsnog van harte welkom!! Op de website www.deweelruiters.nl vindt je een opgaveformulier, deze kun je invullen en mailen
(als bijlage) naar Anja de Vos: adevossen@kpnplanet.nl
p.s.: Reserveer alvast vrijdag 24 juli (en niet zoals eerder gemeld zaterdag 25 juli) in je agenda,
want dan worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor het medewerker feest vanaf 20.00 uur. Onder het genot van
een hapje en een drankje willen we dan alvast onze waardering uitspreken voor jullie inzet!!

18 oktober
Snertrit
8 november
Longeerclinic
13 december
Kerst Oefenspringen

Herhaalde oproep:
Steun je ook het goede doel tijdens Jumpin’de Weel?
Net als voorgaande jaren proberen we fondsen te werven voor de stichting Sawasdee.
Zij doen hiermee ongelooflijk goed werk voor kansarme kinderen in Cambodja.
Tijdens Jumpin’de Weel is Sawasdee aanwezig met diverse kramen.
We verkopen onder andere 2e hands paardenspullen,
en daar hebben we jullie nodig!!!!
Heb je nog goed bruikbare spullen, waar je zelf niets meer mee doet?
Dan zijn ze bij ons van harte welkom.
De eerste sjabrakken, laarzen, bandages etc. zijn al afgegeven, waarvoor onze hartelijke dank,
maar er kan nog veel meer bij. Kun je iets missen neem dan a.u.b. contact op met Joke Schipper,
06-22015526 of via de mail cj.schipper@zonnet.nl

Tips / inbreng / reacties
op de nieuwsbrief of de
website wordt op prijs
gesteld!
mail dit a.u.b. naar:
secretaris@deweelruiters.nl

Opmaak nieuwsbrief:
Joke Schipper

