November 2017
Workshop armband maken van paardenhaar
2017
Op zondag 26 november organiseren wij een workshop waarbij je een armband kan
vlechten met het haar van je eigen pony of paard!
Tijdens de workshop leer je technieken hoe je je eigen armband kan vlechten.

WEELRUITERS

De groep bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 25 personen.
De kosten voor de workshop bedragen 20 euro per persoon.
Mocht er nog haar en tijd over zijn kan er voor 5 euro extra nog een armband worden
gemaakt of een leuke sleutelhanger.
De kosten zijn all in, dat wil zeggen dat er gezorgd word voor een hapje en drankje.

Noteer alvast in je agenda:

Ook de materialen zitten bij de prijs inbegrepen.
Na afloop krijg je een overheerlijk kommetje snert!

Data
Jumpin’
de Weel

De workshop begint om 14:45 en duurt ongeveer 2,5 uur.
Als je van meerdere paarden haar wil meenemen en verwerken in je armband kan dit ook !

Opgeven kan door een mail te sturen naar:
taraminnaard@hotmail.com
Bij opgave krijg je een mail over wat je moet meenemen.

!! Geef het door !!
Startkaarten kunnen voor 1 december 2017 bij de KNHS worden opgezegd.
Doe dit op tijd!
Dit voorkomt dat je in 2018 wordt doorbelast als rijdend lid.

Voor een correct ledenadministratie geef door wanneer je verhuist bent of als je E-mail adres is gewijzigd.

Dit kan via secretaris@deweelruiters.nl

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

2018:
31 juli
t/m
5 augustus

Gevraagd Showtalent
De KNHS organiseert, in samenwerking met De Kroo Ruitersport, op 12 mei 2018
een vervolg op de Paard en Levendag. Deze dag staat volledig in het teken van de beleving
met je paard en we proberen deze dag ook veel doe-activiteiten te organiseren waaraan kan
worden deelgenomen. Kortom een interactieve dag ter promotie van de paardensport in de
meest brede zin van het woord.
Omdat de verenigingen en ook de FNRS-manegebedrijven een zeer belangrijke schakel zijn
in de Zeeuwse paardensport, willen we jullie tijdens deze dag een mooi podium geven.
Graag zouden we oude tijden willen doen herleven.

We herinneren ons allemaal de leuke showavond tijdens Indoor Zeeland.
We horen ook vaak “dat zouden we nog weer eens in de regio moeten doen”.
Welnu, met een knipoog naar misschien wel het hoogtepunt van Indoor Zeeland,
willen we 12 mei afsluiten met een showblok waarin de verenigingen en FNRS-bedrijven de
ruimte krijgen om een kleine show te presenteren voor het aanwezige publiek.
Ook voor de Weelruiters een prachtig moment om een mooie show neer te zetten.
Wie heeft een goed, creatief idee en wil hiervan een geweldige show maken met een groep
Weelruiters ?
Je kunt dit aanmelden bij secretaris@deweelruiters.nl

