
Heb jij ook leuke nieuwtjes voor de nieuwsbrief? Stuur ze dan naar Suzan via: welkom@killesteynruiters.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Namens het bestuur wensen wij jullie… 
 

 

Op naar een sportief 2016!!! 

Nieuw lid: 
 
We hebben er weer een nieuwe 
pony ruiter bij: 

 Britt Boulonois 

 
 
 

 

Activiteiten overzicht 
 
De activiteitenkalender voor 2016 
is in de maak. Deze ontvangen 
jullie zo snel mogelijk. 

December 
 

1.  

 

Opbrengst Grote clubactie 
 
In September hebben alle leden 3 loten verkocht. De kosten 
voor deze loten waren 3 euro per stuk, waarvan 2,40 euro 
voor de clubkas was. 
 
Het bedrag wat op is gehaald voor de vereniging is: 

€ 360,00 
 
Wij zijn blij met deze opbrengst en willen jullie daarom 
allen bedanken voor de medewerking. Het geld zal gebruikt 
worden voor een leuke activiteit. Hierbij kijken we naar de 
interesse(s) van de leden. 

Grote klusdag 

Op 21 november is de grote 

klusdag van 2015 geweest. Ook dit 

jaar was er weer een grote 

opkomst en is er veel werk 

verricht. Het terrein ligt er weer 

keurig bij! De straat is dicht, de 

weg geasfalteert, de bomen gekapt 

en er is zelfs een podium voor de 

jury gekomen… laat het nieuwe 

wedstrijd seizoen maar beginnen!  

Na alle werkzaamheden kon 

iedereen in de kantine opwarmen 

en genieten van een warme hap. 

Wij willen ieder die geholpen heeft 

hartelijk bedanken voor zijn/haar 

inspanning.  
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Jonne Liefhebber 

 
Benieuwd naar Jonne haar verhaal? Lees het 

op de site: www.killesteynruiters.nl  en 

ontdek wie er volgende maand in de 

schijnwerpers mag staan. 

Onderaan de homepagina vind je de link. 

Geen les tussen kerst en oud en nieuw 
 
Wees er allen op alert dat er tussen kerst en 
oud en nieuw geen lessen zijn. Je kunt vrij 
gebruik maken van de bak. Pas wel op rond 
deze tijd met de leuke knallers, grondtollen 
en vuurpijlen. Mensen vinden het nog wel 
eens leuk deze in de richting van je 
paard/pony af te vuren.  
 
 

 

Frisse neus, koude handen, koude tenen… 
 
Op 12 december hebben wij de snertrit voor 
ruiters georganiseerd. Wederom was het 
voor deze acitiviteit prachtig weer!  
De opkomst was groot. We vertrokken met 
20 ruiters onder het zadel en 8 ruiters op 
hun ‘stalen ros’. 
Vanwege de grote opkomst en het grote 
verschil tussen de pony’s en paarden hebben 
we gekozen voor een staprit. We waren goed 
zichtbaar in het verkeer en voor de 
toeschouwers. Allen waren wij voorzien van 
een leuke kerstmuts. De rit is vlekkeloos 
verlopen en zeker voor herhaling vatbaar, 
dan mogelijk zelfs met een tandje hoger!!! 
 
We hebben allen genoten en bij terugkomst 
was er voor ieder SNERT of tomatensoep 
met een roggebroodje spek of een bolletje 
kaas/vleeswaren. Wij zeggen goede 
afsluiting van het jaar! 

 

 
 
Alle gemaakte foto’s staan op de website en 

op facebook. 

http://www.killesteynruiters.nl/

