Juni 2015
Ponykamp

Activiteiten kalender 2015
31 mei
Activiteit voor de jeugd

Ook dit jaar wordt er weer een ponykamp
georganiseerd op 10,11 en 12 augustus.

6 juni
Springwedstrijd

Er staan dit jaar weer leuke dingen gepland zoals een
spring- en dressuurles en veel leuke uitstapjes!
Dus lijkt het je leuk om hier aan mee te doen geef je dan
snel op!
Opgeven kan door een mail te sturen naar:
marit_pv@hotmail.com
vermeld hierin het volgende:
Je naam, je leeftijd (ook van je pony) + het niveau wat
je rijdt.

7 juni
Oefenspringen met begeleiding
27 juni
Dressuurwedstrijd B t/m ZZ licht
21 of 28 juni
Oefendressuur

Wij hebben er al zin in!

23 t/m 25 juli
Jumpin’ de Weel, dressuur

Groetjes, Anniek van der Linde,
Monique van Sabben, Margot Vermue en Marit Huige.

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

OPROEP:
We zijn op zoek naar nieuwe leiding voor het ponykamp.
Ben je 18 jaar of ouder en vindt je het leuk om met kinderen en pony’s om te gaan dan kan je een mail sturen naar
bovenstaand emailadres.

Mooie opbrengst Rabo CLUBKASCAMPAGNE
Wat een super resultaat.
In nieuwsbrief van april hebben we alle leden van de Rabobank opgeroepen om een stem uit
te brengen op de Weelruiters.
Daar is flink gehoor aan gegeven en het resultaat mag er zijn,
de Weelruiters hebben 507,- ontvangen.
Rabobank (en iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht)
HARTELIJK DANK!!

10,11,12 augustus
Ponykamp
13 september
Clubkampioenschap
18 oktober
Snertrit
8 november
Longeerclinic
13 december
Kerst Oefenspringen

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

Welkom:
Er zijn afgelopen maand weer een aantal nieuwe leden bijgekomen,
daar zijn we natuurlijk blij mee!
Sandra van Cadsand, Mariella Wagenaar, Emma van Harn, Jessica de Jonge,
Sven Lavrysen en Michelle van Dijke:
van HARTE Welkom !!!

Tot ziens:
Er heeft ook een lid heeft afscheid genomen, Linda Tilroe, bedankt
dat je lid bent geweest en wie weet… Misschien tot ziens!

Herinnering: zondag 31 mei; tijd voor een nieuwe uitdaging !!

Beste jeugdleden van de Weelruiters en ouders,
De Weelruiters organiseert een mini-eventing middag met allerlei leuke parcoursen, spelletjes en quizzen,
met en zonder pony.
Het begint om 12.30 op het terrein van de Weelruiters en het eindigt rond 15.30.
Opgeven kan bij bo-dm@live.nl en het is helemaal gratis.
Dus geef je allemaal op!!!
We willen heel erg graag aan de deelnemers én aan de ouders vragen
mee te helpen met het opbouwen en opruimen van het parcours.

28 juni: Oefenen in de dressuurring op eigen gelegenheid

Op zaterdag 27 juni word er weer een dressuurwedstrijd georganiseerd.
Ging deze wedstrijd nou net niet helemaal lekker of wil je gewoon een keer oefenen dan is er op zondag 28 juni gelegenheid voor.
De wedstrijd ring zal tot half 5 s’middags beschikbaar blijven en daarna zal deze op worden geruimd.
Graag zouden wij beroep willen doen op degene die de ring gebruikt hebben om deze samen om half 5 op te ruimen.
De kosten zijn 5 euro en deze kunnen worden betaald aan Loes of Piet Huige.
Opgeven hoeft niet maar voor vragen kan er gemaild worden naar bo-dm@live.nl

Nog even en het is weer zo ver…..

Jumpin’de Weel

Herhaalde oproep: het (gezelligste) paardensport evenement van Zeeland is een evenement wat volledig draait op vrijwilligers, we kunnen altijd
nieuwe vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden verwelkomen, daarnaast zijn we met name op zoek naar: Electro ondersteuning.
Hiervoor zoeken we een techneut die, voornamelijk tijdens de op- en afbouw van het evenement, ondersteuning biedt en een gedreven groep
mensen richting wil geven bij het aanleggen/aansluiten van elektronische apparaten en verlichting. Ook zoeken we een Terrein indeler,
Als terrein indeler ben je verantwoordelijk voor het ophangen en indelen van de sponsormaterialen en de overige aankleding van het buitenterrein.
Je zorgt samen met de vrijwilligers uit de sponsor- en facilitair commissies van Jumpin de Weel voor een mooie uitstraling van het evenement.
Algemene Functie eisen: - Samen willen zorgen voor een mooi evenement - Tijd hebben in het algemene opbouw weekend
- Houden van gezelligheid - Niet vies zijn van een hapje en een drankje op z’n tijd is een pré….
Aanbod: - Volop gezelligheid bij opbouwen/ tijdens en na evenement - Uitgebreide lunch mogelijkheden
- Drank gebruik onder werktijd wordt gedoogd - Salaris wordt in schouderklopjes uitgekeerd!!
Voor meer informatie of gelijk aanmelden: Pim van Eijzeren, 0642125496, pimvaneijzeren@hotmail.com

————————

Ook voor allerlei andere werkzaamheden kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Jumpin’de Weel 2015 gaat vanaf 23 juli van start.
Vanaf zaterdag 18 juli worden de tent en het terrein ingericht.
Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit: 23/24 en 25 juli dressuur en 26 juli mennen.
Daarna hebben we een paar dagen de tijd om het terrein klaar te maken voor het springen van
30 juli t/m 2 augustus. Een meer gedetailleerd programma kun je t.z.t. vinden op de website van de Weelruiters
(www.deweelruiters.nl)
2 aug. (na 19.00 uur) en 3/4 aug. wordt de boel weer opgeruimd en hopelijk kunnen we dan weer terugkijken
op een geslaagd evenement. Het wordt weer een hele klus om alles draaiende te houden.
Dus heb je nog vrienden, kennissen, familie die ook een handje willen helpen dan zijn ze van harte welkom!!
De genoemde data zijn de data waarop we de meeste medewerkers nodig hebben.
Daarvoor, en waarschijnlijk ook nog wel daarna, is er nog van alles voor te bereiden en op te ruimen.
Op de Website www.deweelruiters.nl vindt je een opgaveformulier om je aan te melden als vrijwilliger.
Mail het formulier (als bijlage a.u.b.) naar Anja de Vos: adevossen@kpnplanet.nl
Alvast onze hartelijke dank voor je medewerking en tot ziens op Jumpin’de Weel!
Met vriendelijke groet, Anja de Vos
p.s.: Reserveer alvast vrijdag 24 juli in je agenda, want dan worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor het medewerkerfeest vanaf 20.00 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje willen we dan alvast onze waardering uitspreken voor jullie inzet!!

_______________

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

