Nieuwsbrief najaar 2014
PC Lytse Fjildruters/PSV Skarruters op de Willedei 2014
Dit jaar was de ponyclub aanwezig op de Willedei, een jaarlijkse braderie in Wijnjewoude. In onze
twee kraampjes hadden wij verkoop van tweedehands spullen en een loterij waar mensen die lootjes
kochten mooie prijzen konden winnen. Tevens werd ons team versterkt door Shetlander
Sneeuwwitje om ons te helpen met de prijsvraag; "Wat weegt Sneeuwwitje?". In ruil voor een kleine
bijdrage konden bezoekers een gokje wagen om kans te maken op één van de grote prijzen.
Op deze manier hebben we een mooi bedrag in kunnen zamelen ten behoeve van onze club, voor
bijvoorbeeld nieuw springmateriaal en dergelijke. Al met al dus een zeer geslaagde dag!
Horse & Hunk kalenders
Sommigen van jullie weten het misschien al: via de club kun je de Horse & Hunk kalender van 2015
kopen! Deze zijn ingekocht voor de Willedei, maar er zijn nog een aantal verkrijgbaar. Wees er dus
snel bij! Ze kosten € 12,50 per stuk, waarbij een groot gedeelte van de opbrengst naar het goede
doel Brooke Hospital gaat.
Najaars ledenvergadering
Het is alweer bijna zover, onze halfjaarlijkse ledenvergadering zit er weer aan te komen. Deze zal
plaats vinden op 4 november in de Bining, te Hemrik. Verder informatie hierover volgt nog.
Oliebollenwedstrijd
Onderhand worden er alweer voorbereidingen getroffen voor onze Oliebollenwedstrijd. Deze wordt
gehouden op 27 december. Mocht je dus graag mee willen doen, zet deze datum dan snel in je
agenda en houdt startlijsten.nl in de gaten voor meer informatie.
Komende activiteiten
Ook zijn we weer bezig met nieuwe activiteiten, zoals natuurlijk onze vertrouwde bowling avond en
dus de oliebollenwedstrijd. Maar wij zijn ook bezig met activiteiten waar weer veel geleerd kan
worden en voor nieuwe ervaringen zorgen, met als eerste op het programma; een springclinic!
Het is alweer even geleden dat iets dergelijks is georganiseerd en dit was toen een groot succes. Wij
zouden dus graag alvast van jullie willen weten of je interesse zou hebben om deel te nemen terwijl
wij de clinic verder uitwerken. De datum zal zo rond begin tot midden november liggen.

