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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Let op! 
 
Op 28-08-2015 zal de derde automatische incasso 
afgeschreven worden van jullie rekening. 

Afsluiting zomerseizoen 
 
Op zaterdag 26 september zal de laatste 
onderlingewedstrijd/ clubkampioenschap van dit jaar 
verreden worden met als afsluiting een BBQ (vanaf 18.30 
uur). Van een aantal mensen hebben wij al een aanmelding 
ontvangen, maar het zou leuk zijn als we het zomerseizoen 
met zoveel mogelijk leden + familie/aanhang kunnen 
afsluiten! Mocht jij je nog niet op hebben gegeven doe dit 
dan SNEL (in ieder geval vóór 10 september) via: 
welkom@killesteynruiters.nl. Geef daarbij door met hoeveel 
personen je komt. De kosten bedragen €12,50 p.p. exclusief 
drankjes.  
 
Vergeet niet om naast het opgeven voor de BBQ je ook aan 
te melden voor de wedstrijd bij Anja via:v.beest@kpnmail.nl  
 
Wij hopen jullie allen te zien!  
 
 
 
 

Nieuwe leden 
 
We hebben weer nieuwe leden bij de vereniging: 
 

- Janneke Schrijver  (donateur)  
- Tanja Baars   (Menner) 

 

Activiteiten overzicht 
 
29 augustus: 
Ringrijden Lexmond 
 
19 september: 
Grote clubactie 
 
26 september: 
Clubkampioenschap/ Onderlinge 
wedstrijd ruiters en menners 
- dressuur 
- springen 
- marathon 
- kür op muziek/pas de deux 
Afsluitend een BBQ!! 
 
28 oktober: 
Extra ledenvergadering  
(noteer deze datum vast in je agenda) 

  
 

Augustus  
 

1.  

 

Grote clubactie 

Op 19 september gaat de grote 
clubactie weer van start. Wij 
doen hier als vereniging aan 
mee. Ieder lid krijgt drie loodjes 
opgestuurd van €3,- per stuk die 
je zelf kunt kopen of verkopen. 
Hiervan gaat 80% van de 
opbrengst naar de club. Ieder 
verkocht lot betekent € 2,40 
voor de clubkas. Hoe meer 
verkochten loten hoe meer winst 
voor de club! Mochten jullie 
ideeën hebben wat wij met de 
opbrengst van de actie kunnen 
doen, dan kun je dit mailen naar 
het bestuur. 

 
 

mailto:welkom@killesteynruiters.nl
mailto:v.beest@kpnmail.nl


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wie ben je, waar woon je, hoe oud ben je en wat doe je in het dagelijkse leven? 
(school/werk) 
Ik ben Marit, bijna 12 jaar en woon in Lexmond. In het dagelijks leven ga ik naar school in 
Vianen. 

 
2. Hoelang rij je al paard, hoe heet je paard, wat voor paard heb je en hoe oud is je 

paard? 
Ik rij nu ongeveer 2 jaar. Mijn eerste pony was Blinky. De pony’s die we nu hebben heten  
 Sylvester een ruin van 15 jaar & en zorro een ruin van 3 jaar.  

 
3. Hoe ben je bij de Killesteynruiters terecht gekomen? Kende je al mensen van de 

Killesteynruiters? 
Nou mijn vader was eerst lid en toen leek het mij ook wel leuk om lid te worden. 

 
4. Wat doe je naast paardrijden nog meer graag? 

Mijn paarden vertroetelen en verzorgen.  

 
5. Welk lid van de Killesteynruiters mag volgende maand in 'De Schijnwerpers' staan 

en waarom? 
Tessa van Rossum 
.. 

 
 

 

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

      IN DE SCHIJNWERPERS 

MARIT DE HOOP 

 

De vernieuwde website!  
 
We zijn hard aan de slag gegaan om de website te vernieuwen/ updaten. De laatste dingen 
moeten nog gebeuren, maar neem alvast eens een kijkje op de website: www.killesteynruiters.nl  
Op de site hebben we een nieuwe rubriek: ‘In de schijnwerpers’. Elke maand komt hier één van 
de leden aan het woord. Marit mocht het spits afbijten! Lees hieronder haar ‘In de schijnwerpers’. 

http://www.killesteynruiters.nl/

