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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Activiteiten overzicht 
 
- 17 december: 
Indoor menwedstrijd 
georganiseerd in manege Schakel 
te Ameide.  
 
 

November 
 

1.  

 
Nieuwe leden 
 
- Betty van den Bosch 
(recreatielid) 

 
   
 
 

 
 
 

 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Tanja Baars 

 

Benieuwd naar Tanja 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. 

Afgetreden bestuursleden 
 

Tijdens de najaarsvergadering op 22 november zijn er drie 
bestuursleden afgetreden. Rebecca Versluis en Arie Timmer 
hebben zichzelf niet herkiesbaar gesteld. Daarnaast heeft 
ook Hanneke Sterk (secretaris) besloten om te stoppen 
binnen het bestuur. Wij willen hen alle drie hartelijk 
bedanken voor hun inzet tijdens hun bestuursperiode!  
 
Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid. We 
hebben besloten om met 5 mensen een bestuur te vormen 
i.p.v. 7. Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om 
het bestuur te komen versterken en de rol van secretaris op 
zich wilt nemen. Mocht je intresse hebben laat het ons dan 
weten! Stuur een mailtje naar: welkom@killesteynruiters.nl  
 
 

 
 
 

 

Mencommissie weer compleet 
 
Een aantal weken geleden heeft de mencommissie een 
oproep gedaan aan de leden. Ze waren opzoek naar iemand 
die de mencommissie kwam versterken. Wij kunnen jullie 
vertellen dat Femke van Rees toegetreden is tot de 
mencommissie, waar wij allen erg blij mee zijn! Bedankt en 
heel veel succes Femke!  
   
 
 

 
 
 

 

Reminder Grote Clubactie!!! 
 
Alle leden hebben 3 loten thuis ontvangen die vóór 7 
december verkocht moeten worden. Op 8 december zal de 
trekking plaats vinden. Mocht jij je loten nog niet verkocht 
hebben, doe dit dan snel en maak het bedrag naar de club 
over.  
 

 

http://www.killesteynruiters.nl/
mailto:welkom@killesteynruiters.nl
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

 Nieuwjaarsrit & borrel 

Op zaterdag 14 januari zal er een 
nieuwjaarsrit worden georganiseerd, voor 
zowel ruiters, menners als ouders op de 
stale ros, ter start van het nieuwe jaar. Het 
idee is dat menners en ruiters in aparte 
groepen vertrekken en beide een 
verschillende route rijden. Dit om de rit voor 
beide zo plezierig mogelijk te laten verlopen. 
Na afloop van de rit verzoeken wij iedereen 
hun pony(‘s)/ paard(en) naar huis te 
brengen en daarna terug te komen naar de 
kantine om gezamenlijk te proosten op het 
nieuwe sportjaar! De uitnodiging volgt 
spoedig, maar jullie kunnen de datum vast 
vrij houden in jullie agenda! Wij hopen jullie 
allen te zien. 

Indoor menwedstrijden te Schakel 

Dit jaar organiseert PSV de Killesteynruiters 
weer 2 indoor menwedstrijden in manege 
Schakel te Ameide. Wij hopen dat de 
wedstrijden weer net zo leuk en leerzaam 
zullen zijn!  
 
De datums voor de indoorwedstrijden zijn: 

 Zaterdagavond 17 december 2016 
 Zaterdagavond 18 februari 2017 

 
De wedstrijden zullen rond de klok van 
19.00 uur beginnen en het parcours is vrij 
voor verkenning vanaf 18.00 uur. Deze tijden 
zijn nog onder voorbehoud. Het startgeld 
bedraagd 7.50 euro voor leden en 10.00 euro 
voor niet leden. 
 
Is het nieuw voor je om een indoorwedstrijd 
te rijden? Dan zijn dit mooie kleine 
wedstrijden om te oefenen of om een jonge 
aanspanning te laten wennen. 
 
Opgeven kan bij het nieuwe mailadres van 
de mencommissie: 
mennerskillesteyn@gmail.com 
 
De inschrijving voor de wedstrijd van 17 
december sluit op dinsdag 13 december en 
de sluiting voor de wedstrijd van 18 februari 
zal zijn op dinsdag 14 februari.  
 
Lijkt het je leuk geef dan snel op.  
 
Aanmoediging en support is natuurlijk van 
harte welkom! 
 

 

 Winterstop 
 
In januari zal voor het eerst de officiële 
winterstop zijn. Als bestuur zijn wij het er 
wel over eens dat het leuk is om tijdens deze 
winterstop iets voor de leden te organiseren. 
Naast de nieuwsjaarsrit die bovenaan wordt 
vermeld, willen wij ook op vrijdagavond 20 
januari een Quiz avond organiseren voor 
jong en oud. Het idee is dat er per 2-tal 
ingeschreven kan worden waarna jullie 
automatisch een team vormen tijdens de 
Quiz avond. Uitleg en uitnodiging volgen. 
 
Daarnaast zijn wij benieuwd of jullie nog 
meer ideeën hebben voor activiteiten. 
Bijvoorbeeld Bingo, Tapas avond etc. Heb je 
een idee stuur deze dan naar: 
welkom@killesteynruiters.nl  
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