September 2015
Verschijnt eens per kwartaal

Santana – Klaverjassen – Ponykamp – Stalmeester – Kindermiddag– Schuler DCV

Santana

Na een controle van de dierenarts is gebleken dat
Santana niet meer gebruikt kon worden als
manegepaard door een ernstige blessure van de pezen
aan beide achterbenen. Wij zijn blij te melden dat de
Fam. Ras uit Bellingwolde een plekje voor Santana
heeft, bij hun op de weide, om lekker van haar pensioen
te kunnen genieten. Hugo staat nu tijdelijk ter
vervanging van Santana op de manege tot wij een
passende vervanging van Santana hebben gevonden.

Ponykamp

Het ponykamp heeft plaatsgevonden op
14,15 en 16 augustus. Ook dit
jaar was het weer erg
gezellig. Ponyrijden, voltige,
dropping, zwemmen en veel
spelletjes kwamen aan bod.
Ook wakker blijven tot 4 uur ’s
nachts hoorde erbij maar
hierdoor was iedereen de
tweede nacht erg moe en
hebben de kinderen (en
begeleidsters) lekker
uitgeslapen tot half 9. Er
moesten klapperende
dienbladen aan te pas komen
om sommigen wakker te
krijgen! Namens de
activiteitencommissie: Tot volgend jaar.

Stalmeester

Klaverjassen

Op zaterdag 22 augustus hebben we officeel afscheid
genomen van Albert van der Borgh door middel van een
lopende receptie. Hier heeft hij ook zijn cadeau, een
elektrische fiets, aangeboden gekregen. Albert is erg
blij met zijn cadeau. U ziet hem vast nog eens voorbij
fietsen! Leden, maar ook de Stichting, bedankt voor
jullie bijdrage, en natuurlijk Albert bedankt voor je inzet
de afgelopen jaren! De pensionklanten hebben het
afscheid van Albert ook niet aan zich voorbij laten gaan.
Op zijn laatste werkdag hebben zij de hele manege
versierd.

Het nieuwe klaverjasseizoen is inmiddels alweer van
start gegaan. Lijkt het u ook leuk om eens mee te doen?
Kom dan gerust langs op één van deze avonden. De
volgende avond staat gepland op 16 oktober 2015. De
andere data kunt u vinden op www.woudruiters.nl. De
inleg voor deze
avonden bedragen
€7,50 per avond. U
krijgt dan 2 kop
koffie of thee en
borrelhapjes. Ook
maakt u kans op
mooie vleesprijzen!
Graag tot dan.
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Kindermiddag Week der Besten

Op 3 augustus is er, in samenwerking met de week der
besten, een kindermiddag georganiseerd. Het was een
druk bezochte middag waar je kon ponyrijden, aan
voltige kon doen maar ook hele leuke spelletjes. Ook
was er een mooi springkussen. Alle vrijwilligers hartelijk
dank voor jullie hulp!

Website

Een tijdje geleden waren we opzoek naar iemand die
het websitebeheer op zich wilde nemen. Wij zijn blij te
melden dat we een geschikte kandidaat hebben
gevonden. De website wordt nu beheerd door Erik
Nieborg. Heeft u vragen over de website? Neem dan
contact op met secretariaat@woudruiters.nl.

AGENDA T/M DECEMBER 2015
( BEKIJK DE VOLLEDIGE AGENDA OP
WWW.WOUDRUITERS.NL OF VOLG
ONS OP FACEBOOK! WANT JUIST VIA
FACEBOOK WORDEN DE MEESTE
BERICHTEN, BELEVENISSEN VAN
LEDEN ETC. MET ELKAAR GEDEELD,
MAAR OOK VIA DE WEBSITE. DEZE
NIEUWSBRIEF IS SLECHTS EEN
KORTE SAMENVATTING VAN DE
MEEST IN HET OOG SPRINGENDE
DINGEN!)

Dressuur Competitie Vlagtwedde

Het is weer bijna zover. De negende editie van de
Schuler DCV. Vele combinaties strijden om een
felbegeerd plekje in de finale. Op zaterdag 28
november is er een showavond waarop de besten uit de
hoogste klassen een Kür op muziek rijden. Ook wordt er
een clinic en lange teugel Kür verzorgd door de heer
B.(Bastiaan) de Recht. Jij komt toch ook? De toegang is
gratis.

21-25
sept.

Mogelijk overlast in de rijhallen i.v.m. grote
schoonmaak voor de Schuler DCV

6 okt.

Inhaal-les voltige in hal 1 van 19.00 tot
20.00 uur o.l.v. Wim Bessembinders

9,10 en
11 okt

Eerste weekend Schuler DCV, KNHS,
Paarden B t/m ZZL

17 okt

Grote finale en clubkampioenschap
onderling dressuur & springen

27 okt

Inhaal-les voltige in hal 1 van 19.00 tot
20.00 uur o.l.v. Wim Bessembinders

30-31 okt Tweede weekend Schuler DCV, KNHS,
en 1 nov Paarden B t/m ZZL
31 okt

Onze KNHS wedstrijd-voltigeteams gaan
met Sam & Christa naar Dronten (KNHS)

24 nov

Inhaal-les voltige in hal 1 van 19.00 tot
20.00 uur o.l.v. Wim Bessembinders

27,28 en
29 nov

Derde weekend Schuler DCV, KNHS,
Paarden B t/m ZZL

28 nov

Showavond Schuler DCV. Gratis toegang
voor leden en niet-leden.

LR & PC ‘De Woudruiters’ &
Hippisch Centrum ‘De Wolverlei’
Barlagerachterweg 7
9541 XT Vlagtwedde
website: www.woudruiters.nl
redactie nieuwsbrief: secretariaat@woudruiters.nl
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