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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

De Grote clubactie gaat beginnen. Tijd voor actie! 

Een gezellige feestavond met de leden of een clinic waarvan je 
een hoop kan leren? Op 19 september gaat de grote clubactie 
weer van start. Wij doen hier als vereniging aan mee. Ieder 
lid krijgt drie loodjes van €3,- per stuk die je zelf kunt kopen 
of verkopen. Ieder verkocht lot levert dus € 2,40 op voor de 
clubkas. Hoe meer verkochten loten hoe meer winst voor de 
club! Met de opbrengst kunnen wij een leuke activiteit 
organiseren bij de Killesteynruiters.Wil jij meer dan drie 
loten kopen/verkopen laat het ons dan even weten.  

De loten zullen tijdens de lessen uit worden gedeeld. Mocht 
je niet komen lessen dan worden ze naar je opgestuurd of 
bij je afgeleverd. 
 
 
 
 

Afsluiting zomerseizoen 
 
Op zaterdag 26 september zal de laatste 
onderlingewedstrijd/ het clubkampioenschap van dit jaar 
verreden worden met als afsluiting een BBQ (vanaf 18.30 uur). 
Veel mensen hebben zich hiervoor opgegeven. Erg leuk om 
te merken dat er zoveel belangstelling voor is! 
 
Wij hopen dat deze dag net zo geslaagd zal zijn als de vorige 
onderlinge wedstrijden. Wij hebben vernomen dat er al 
leuke acts worden voorbereid op muziek. Zijn jullie ook zo 
benieuwd naar de eindresultaten? 
 
Wij hopen jullie allen op deze dag te zien, zodat we er met 
elkaar een mooie, leuke en gezellige afsluiting van het 
outdoorseizoen van kunnen maken! 
 
 
 

 

Activiteiten overzicht 
 
19 september: 
- Klusochtend 
- Start grote clubactie 
 
26 september: 
Clubkampioenschap/ Onderlinge 
wedstrijd ruiters en menners 
- dressuur 
- springen 
- marathon 
- kür op muziek/pas de deux 
Afsluitend een BBQ!! 
 
7 oktober: 
Paardenmarkt Vianen 
 
8 oktober: 
Paardenmarkt Ameide  
 
24 oktober: 
Klusochtend 
 
28 oktober: 
Extra ledenvergadering  
(noteer deze datum vast in je agenda) 

  
21 november: 
Jaarlijkse GROTE klusdag + 
gezamelijke lunch 

September 
 

1.  

 

Nieuwe leden 
 
We hebben weer een nieuw lid 
bij de verening: 
 

- Ada Haasnoot    (menner) 
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Beterschap  

 
Brenda Klever is geopeerd aan een hernia. 
Wij wensen haar beterschap en sterkte met 
de herstelperiode.  
 
Daarnaast moeten we Bente den Besten 
ook al lange tijd missen in de pony les, 
vanwege een armbreuk. We hopen haar 
voor het einde van het jaar weer te zien in 
de les! Voor alsnog beterschap en succes 
met je herstel.   

 

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE SCHIJNWERPERS 

Tessa van Rossum 

 

 

Benieuwd naar Tessa 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 41:  
Geen les i.v.m. de paardenmarkt Vianen op 
woensdag 
 
Week 42:  
Lessen worden verzorgd door Jolanda de 
Pijper 
 
Week 43: 
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, zodat lessen 
eventueel samengevoegd kunnen worden. 
Anja zal de telefoonnummers van 
desbetreffende personen verspreiden 
onder haar ruiters.  

http://www.killesteynruiters.nl/

