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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Geslaagde afsluiting zomerseizoen 

Op zaterdag 26 september hebben wij onze laatste 
onderlinge wedstrijd verreden van het outdoorseizoen. Het 
was wederom een prachtige dag met veel deelnemers, 
vrijwilligers, supporters en gezelligheid. 

Er zijn mooie punten gereden tijdens de dressuurproeven 
en snelle tijden neergezet bij het vaardigheidsparcours.  
Daarnaast hebben we mogen genieten van verschillende Pas 
de Deux’s (voor diegene die het hebben gemist of die het nog 
maals willen zien, de filmpjes staan op de facebookpagina van 
de Killesteynruiters). Alle uitslagen en foto’s van de 
wedstrijd zijn terug te vinden op de website.  

Op deze dag werd er ook gestreden voor het 
clubkampioenschap. Deze titel is behaald door Jonne, zij is 
de clubkampioen van 2015! Jonne, van harte gefeliciteerd 
met deze mooie overwinning!!! 

De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ. Leuk om te 
zien hoeveel mensen hierop af zijn gekomen. Daarnaast 
hebben wij ook heel veel positieve reacties van jullie mogen 
ontvangen.  

Wij willen ieder die deze dag geholpen heeft……maar ook 
zeker de mensen die geholpen hebben bij de 
voorbereidingen en het opruimen, HARTELIJK BEDANKEN, 
want zonder jullie was deze dag niet zo geslaagd!  

Wij zeggen volgend jaar weer! 

 
 
 
 

CLUBKAMPIOEN 2015 JONNE!! 

 
 

 

Activiteiten overzicht 
 
24 oktober: 
Klusochtend 
 
28 oktober: 
Extra ledenvergadering 20.00 uur 
(noteer deze datum vast in je agenda) 

  
21 november: 
Jaarlijkse GROTE klusdag + 
gezamelijke lunch 

Oktober 
 

1.  

 

Nieuwe leden 
 
We hebben weer nieuwe leden bij 
de verening: 
 

- Mara van Muyden 
(ponyruiter) 
 

- Elyn Verduin (ruiter) 
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Najaarsvergadering 
 
Wij willen jullie allen vragen naar de 
najaarsvergadering te komen die gepland staat op 
woensdag 28 Oktober om 20.00 uur in het 
clubhuis.  
Wij zullen de uitnodiging en agenda z.s.m. via de 
mail versturen.  
Wanneer jullie niet aanwezig kunnen zijn, gelieve 
af te melden bij het bestuur.  
 
Bij voorbaat dank!  
  

 

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE SCHIJNWERPERS 

Nienke Oskam 

 

Benieuwd naar Nienke 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.  

Vakantie Anja 
 
Anja is van 4 t/m 22 oktober met vakantie. 
De dressuur lessen zijn als volgt geregeld: 
 
Week 42: 
Lessen zijn verzorgd door Jolanda de 
Pijper. Wij willen haar hartelijk bedanken 
voor het invallen! 
 
Week 43 (volgende week): 
Lessen worden verzorgd door Alda van 
Baalen 
 
In deze periode zijn er geen springlessen.  
 
Wanneer je niet naar de les kunt komen, 
graag op tijd afmelden bij Suzan, zodat 
lessen eventueel samengevoegd kunnen 
worden.  

Je loten al verkocht? 
 
Als het goed is hebben alle leden 3 loten 
van de Grote clubactie ontvangen om te 
verkopen/ zelf te kopen?!  
Mocht je nog niets gedaan hebben met je 
loten, doe dit dan snel en maak het geld 
voor 1 november over naar de club!  
 
In de envelop zat ook een enquete. Wij 
willen jullie vragen deze in te vullen en 
mee te nemen naar de vergadering, zodat 
wij als bestuur kunnen zien waar jullie 
behoeftes liggen! Wij kunnen dan in het 
activiteitenprogramma van 2016 rekening 
houden met jullie wensen.  

http://www.killesteynruiters.nl/

