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Op zaterdag 30 maart organiseert de WPE een Paaspuzzelrit  
voor kinderen tot 14  jaar. 

 
We verzamelen deze dag om 13.30 uur bij: 
Voetbalvereniging V.V. Hees op de Verlengde Oude Utrechtseweg  2a in Soest. 

  
We gaan een puzzelrit rijden en wie weet vinden we paaseieren en komen we de paashaas tegen??!!!! 

 
De rit duurt ongeveer anderhalf uur dit verschilt door het tempo dat gereden wordt.  
Een vaardigheidsparcours moet gereden worden en er moeten vragen beantwoord worden.  
 
Het is handig om een halstertouwtje mee te nemen, als iemand je pony vast moet houden.  
De hele familie kan komen kijken. Er is de hele dag wat te eten en te drinken te koop. 
De deelnemers krijgen na de rit iets lekkers te eten en te drinken. 
 
Een cap is verplicht. Je kunt aangeven met wie je in een groepje wil.  
Als je niemand hebt om mee te rijden dan koppelen wij je aan iemand. 
Vind je de rit een beetje eng laat dan iemand meefietsen.!!! 
 
 
Op de website staat een paastekening die mooi ingekleurd mag worden. 
Jullie kunnen deze op 30 maart meenemen de mooiste zullen wij in het aankomende 
clubblad plaatsen en de winnaar krijgt nog een mooie prijs. 
 

De kosten voor deze activiteit zijn € 5,00 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. 
 

Stuur onderstaand inschrijfformulier per e-mail naar secretaris@wpeemland.nl of per post naar onderstaand adres.  
Let op! Er is een maximum aantal aan deelnemers voor deze activiteit. De sluitingsdatum voor het inschrijven is 

21 maart dus schrijf je snel in! 
 
**************************************************************************************************************************************** 

Inschrijfformulier 
Naam ruiter:   _____________________________________________________________________ 

Adres:   __________________________________________________________________________  

Postcode/Woonplaats: ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer (liefst mobiel): _______________________________________________________ 

E-mailadres:____________________________________________________________   

Naam pony:____________________________________________________________ 

Leeftijd:  ___ jaar Ik ben wel/geen lid   

Ik wil graag rijden met:_______________________________________________________________  


