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Voltige 
In de nieuwsbrief van april is helaas een foutje 
ingeslopen. Hierin werd vermeld dat het 
voltigeteam in Norg een 2

e
 plaats heeft behaald. 

Dit is helemaal waar, alleen stond er een foto van 
de groep van Wim Bessembinders bij. Dit klopt 
niet. Het was namelijk het basis team van Rina 
Tiesing die mee hebben gedaan. Hieronder ziet u 
de juiste foto. Ook heeft het team van Rina een 1

e
 

plaats behaald in Bronneger. Dit is natuurlijk 
fantastisch nieuws! Ook hier hebben we een 
mooie foto van. Het team bestaat uit Karlijn, 
Therese, Iris, Kimberley, Tirsa en Kevin. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie 
behaalde prijzen! 
 

 

 

 
 
Penningmeester 
Zoals u misschien al heeft vernomen heeft 
Marjanka Lever aangegeven i.v.m. haar nieuwe 
baan  en het penningmeesterschap niet meer te 
kunnen combineren.  
Zij heeft haar functie dan ook beëindigd per 16 
juni 2015. Marjanka bedankt voor je inzet. 
Wij als bestuur hebben hiervoor naar een 
oplossing moeten zoeken. Mina Schoenmaker zal 
het penningmeesterschap op zich nemen en Dela 
Nijenhuis is bereid gevonden om haar hierin te 
ondersteunen. Heeft u vragen omtrent de laatste 
veranderingen in het bestuur dan kunt u natuurlijk 
altijd contact opnemen met het bestuur.  

 
 
 

 
 
 

 
 
Ponykamp 
Door de tropische temperaturen van afgelopen 
weekend heeft de activiteitencommissie besloten 
om het ponykamp op 3,4 en 5 juli niet door te 
laten gaan. Het kwik kwam tot aan 38 graden en 
dan is het niet meer te doen voor zowel mens als 
dier. Wij hopen op uw begrip. Het ponykamp zal 
dit jaar nog wel plaatsvinden en wel op 14,15 en 
16 augustus. 
 

 

 
 
Manege les 
Op 4 juni heeft de manege les o.l.v. Marit van 
Ingen-Schenau in de buitenbak gereden. Het was 
heerlijk weer om buiten te rijden en hier hebben 
ze van genomen!  
 

 
 

 

 
Vrijwilligersavond 
 
Op 13 juni was er weer de jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Zo bedanken we iedereen die 
zich inzet voor de manege. Hier werd ze een 
heerlijk maal aangeboden in de vorm van een 
barbecue. Het was erg gezellig en nogmaals 
willen we graag iedereen bedanken die zich voor 
de vereniging inzet! 

 

             Juni 2015 
Verschijnt eens per twee maanden  

Voltige – Ponykamp – Penningmeester – High Tea – Brandoefening – KNHS Outdoorwedstrijden 
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KNHS Outdoor wedstrijd 
De eerste 2  avondwedstrijden dressuur hebben 
alweer plaatsgevonden. Er was een mooi aantal 
deelnemers en de organisatie was top in orde. Op 
7 juli 2015 zal er wederom een avondwedstrijd 
zijn, ditmaal voor Pony’s klassen B tot en met Z2.  
 

 

 

 
 

 
High Tea 
Op 14 juni werd er door de activiteitencommissie 
een high tea georganiseerd. Het was erg gezellig 
en vooral ook erg lekker! De hapjes en drankjes 
werden verzorgd door de Veenster Theemutsen. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Brandweer oefening 
Op 29 juni heeft de brandweer een oefening 
gehouden in en om de manege. Door het nieuw 
geplaatste hekwerk aan de linkerzijde van de 
manege kunnen paarden en pony’s naar buiten 
worden geleid bij calamiteiten. Het was een zeer 
leerzame avond voor zowel de brandweer als voor 
alle pensionsklanten en natuurlijk het bestuur.  

 
 

 

 
 

AGENDA T/M  AUGUSTUS 2015 
( BEKIJK  DE VOLLEDIGE AGENDA OP 
WWW.WOUDRUITERS.NL OF VOLG 
ONS OP FACEBOOK! WANT JUIST VIA 
FACEBOOK WORDEN DE MEESTE 
BERICHTEN, BELEVENISSEN VAN 
LEDEN ETC. MET ELKAAR GEDEELD, 
MAAR OOK VIA DE WEBSITE. DEZE 
NIEUWSBRIEF IS SLECHTS EEN 
KORTE SAMENVATTING VAN DE 
MEEST IN HET OOG SPRINGENDE 
DINGEN!) 
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7 juli KNHS outdoorwedstrijd pony’s B t/m Z2 

3 aug Kindermiddag i.s.m. de Week der Besten 

11 aug KNHS outdoorwedstrijd paarden B t/m M2 

14,15,16 
aug 

Ponykamp 
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