Juni 2017

2017

Website is in de lucht!!
Jumpin’ de Weel heeft haar eigen website:

www.jumpindeweel.nl

WEELRUITERS

We horen graag wat jullie er van vinden!!

17 juni Springwedstrijd
18 juni Oefenspringen met begeleiding
24 juni Dressuur B t/m ZZ licht

Reserveer in je agenda:

15 juli

1 t/m 6 augustus 2017

Zeeuws Kampioenschap
Springen

2 aug t/m 4 aug PONYKAMP

De clubkascampagne heeft voor de
Weelruiters het mooie bedrag van € 427,36
opgebracht
Iedereen die een stem heeft uitgebracht….
Hartelijk dank daarvoor !
En uiteraard willen wij ook de Rabobank van
harte bedanken voor deze bijdrage!

1 augustus
t/m
6 augustus
Jumpin’ de Weel
10 sep Clubkampioenschap

herinnering

08 okt Snertrit
... nov Bootcamp

Ook dit jaar worden er diverse
activiteiten tijdens Jumpin’ de Weel
georganiseerd om fondsen te werven voor
kansarme kinderen uit Cambodja.
We hebben al weer mooie 2e hands
paardenspullen mogen ontvangen voor dit
doel, maar nog lang geen kraam vol, dus….

Heb je nog goed bruikbare paardenspullen
die je kunt missen en die je beschikbaar wilt
stellen voor dit mooie doel?
Neem dan aub contact op met
Joke Schipper:
cj.schipper@zonnet.nl
of 06-22015526

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

... nov Fotoshoot ponypimpen
... dec Creatieve middag

Informatie voor ruiters en amazones
Vanaf de volgende data kan er ingeschreven worden:
-

Maandag 12 Juni voor de dressuur paarden en pony’s

-

Maandag 19 Juni voor het pony springen

-

Maandag 26 Juni voor het paarden springen.

Gelijktijdig bij het inschrijven kunnen stallen en campingplaatsen worden geboekt.
Alle inschrijvingen gaan via concours.nl
www.concours.nl

Graag tot ziens tijdens Jumpin’ de Weel !!

Weelruiterkids
Ponykamp

Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en lid van de Weelruiters?
Neem je deel aan Jumpin’ de Weel (dressuur en/of springen)?
Geef je dan nu op voor het Weelruiterkids ponykamp…………

Wanneer: van woensdag 2 augustus tot en met vrijdag 4 augustus 2017.

Waar:

Jumpin’ de Weel .

Wat:

Deelnemen aan Jumpin’ de Weel en na het rijden genieten van de vele
activiteiten speciaal voor jjullie en de andere aanwezige jeugd georganiseerd.
En natuurlijk met de weelruiterkids samen overnachten.
We gaan er wel van uit dat je ouders je begeleiden tijdens de wedstrijd.

Kosten:

€ 150,00 per deelnemer met 1 pony/paard.
Dit is inclusief overnachting in de scouting tenten, stal voor je pony,
alle georganiseerde activiteiten en alle maaltijden.
Ook je inschrijfgeld voor 2 dressuurproeven en 3 maal een parcours springen is
inbegrepen
(wij reserveren een stal en schrijven je in voor de dressuur en spring wedstrijd)

Je kunt je opgeven voor dinsdag 6 juni 2017
door middel van bijgevoegd inschrijfformulier.
De betaling kun je voldoen op rekeningnummer
NL89RABO 01522 26 664 VOOR 15 juli 2017 ovv Naam en ponykamp kids.

Inschrijfformulier Weelruiterkids ponykamp.
u kunt dit formulier mailen naar jumpinspringen@deweelruiters.nl
(uiterlijk dinsdag 6 juni 2017 dient het formulier ontvangen te zijn)

Naam:
Adres:

Woonplaats:
Mobiel nummer vader/moeder/contactpersoon:

Naam pony:
Categorie pony:
Klasse dressuur deelname Jumpin’de Weel:

Klasse springen deelname Jumpin’de Weel:

Speciale dieetwensen:

Belangrijke zaken:

Voor akkoord
Datum:
Handtekening ouder(s):

herinnering
Jumpin’ de Weel 2017 gaat vanaf 1 tot en met 6 augustus weer van start.
De vrijwilligers van voorgaande jaren hebben een opgaveformulier via de mail ontvangen.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Anja de Vos via:
adevossen@kpnplanet.nl

Heb je je al opgegeven??

Mei stond bol van de activiteiten: dressuur, springen en een clinic van Bianca Schoenmaker,
Foto’s staan in het fotoalbum op de site van de Weelruiters

