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Leuke rit voor menners en ruiters! 
 
Op zondag 2 november wordt de laatste WPE rit van 2014 gereden. 
 
Laat deze laatste kans van het jaar op een prachtige herfstrit en een gezellige dag niet aan u voorbij gaan! 
Vanaf 11.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie/thee met cake bij Menschool Soest op de  
Lange Brinkweg 87A in Soest. 
Tussen 11.45 en 12.00 uur vertrekken we voor een rit in de omgeving. 
De rit is ongeveer 25 kilometer. Tussendoor wordt er een pauze gehouden.  
 
Let op! Door weersomstandigheden kunnen stukken van de tocht door drassig terrein gaan. Zorg dat uw 
paard(en) op conditie zijn. 
 
Wij verwachten rond 15.00 uur terug te zijn, waarna wij met zijn allen de rit kunnen  evalueren. Vanzelfsprekend 
wordt de inwendige mens tijdens de pauze en na afloop van de rit door ons verzorgd en ontbreekt de traditionele 
snert niet. 
 
De deelnamekosten zijn € 5,00 voor WPE-leden en € 10,00 voor niet-leden per persoon, inclusief koffie/thee, 
snert, een hapje en een drankje. 

Gaat u ook gezellig mee? 
Dan kunt u zich aanmelden door het onderstaande inschrijfformulier volledig in te vullen en dit op te sturen naar 
de WPE Secretaris (zie adresgegevens onder aan deze uitnodiging). Of per mail aan secretaris@wpeemland.nl 
 
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 Snertrit 2014 

Naam koetsier/ruiter:______________________________________________________________ 
Straatnaam:_____________________________________________________________________ 

Postcode en Plaats:_______________________________________________________________ 
Telefoonnummer (liefst mobiel)______________________________________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________ 
Aantal volwassenen:_______________________________________________________________ 
Aantal kinderen:__________________________________________________________________ 
Ik ben wel/geen WPE-lid  


