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Voorjaarsrit in een nieuw jasje! 

Op zondag 28 april 2013 organiseert de WPE weer de allereerste rit van 2013, “de Voorjaarsrit”. 

Voor het eerst starten we deze rit voor ruiters, aanspanningen en fietsers vanaf Hoeve Ravenstein.  

Er is voor de drie groepen een mooie tocht van +/- 25 km uitgezet. De drie groepen zullen vlak na elkaar 

vertrekken, ontmoeten elkaar onderweg bij een stop voor een kleine lunch en eindigen weer samen bij 

Hoeve Ravenstein. Hier staat een drankje en lekkere hapjes voor u klaar. De rit gaat voor de fietsers over 

fietspaden en verharde wegen. Ruiters en aanspanningen gaan over een goede mix van paden en wegen. 

Bij oversteekplaatsen op doorgaande wegen staan verkeersregelaars om u veilig over de weg te helpen.  

Vertrek is om 11.00 uur bij Hoeve Ravenstein aan de Ravensteinselaan 3 te Baarn. Vanaf 10.00 uur bent u 

welkom om alvast onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers de gezelligheid te proeven.  

De deelnamekosten zijn € 7,50 per persoon voor leden en € 11,50 per persoon voor niet-leden. 

 

Gaat u ook gezellig mee? 

Dan kunt u zich aanmelden door het onderstaande inschrijfformulier volledig in te vullen en dit op te sturen 

per post of per e-mail naar de WPE Secretaris (zie adresgegevens onder aan deze uitnodiging).  

De sluitingsdatum is 20 april a.s. 

Deelname is op eigen risico. Deelnemers en hun paard/pony dienen WA verzekerd te zijn. Paarden/pony’s dienen een paspoort te 
hebben en te zijn ingeënt.De WPE is niet aansprakelijk voor diefstal/schade/ letsel veroorzaakt door deelnemers aan 
derden.Deelnemers zijn geheel aansprakelijk voor eventueel verlies en/of veroorzaakte schade. 

Aanwijzingen en regels van de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd. De organisatie kan deelnemers uitsluiten. 
Deelnemers moeten op de dag zelf een vrijwaringclausule ondertekenen.  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Inschrijfformulier WPE Voorjaarsrit 2013 
 
Naam Ruiter/ Koetsier/ Fietser:_________________________________________________ 
Straatnaam:________________________________________________________________ 
Postcode en Plaats:__________________________________________________________ 
Telefoonnummer (liefst mobiel):_________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
Aantal volwassen deelnemers inclusief koetsier:____________________________________ 
Aantal kinderen:_____________________________________________________________ 
Ik ben wel/geen WPE-lid 


