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NAAR WÉÉR EEN MOOI

JAAR VOOR ONZE RUITERS

Beste vrienden van Stichting Ariane de Ranitz,
Hierbij de decembernieuwsbrief die bommetje vol staat
met mooie activiteiten. Tel daar nog eens bij op de Ariane
got Talent-show, kampdagen en de slotdag dan zie je hoe
leuk we het hebben met elkaar. We zijn trots op de hoge
opbrengst van de clubactie en onze fantastische
instructeurs die iedere keer weer voor verrassende lessen
zorgen.
Wij wensen jullie alvast een top (paardrij-) jaar voor 2020
en stuur gerust deze brief door naar bekenden en
geïnteresseerden want we willen graag dat nog meer
ruiters en vrijwilligers met jullie kunnen genieten.

OORKONDE GROTE CLUBACTIE 2019
Wat zijn we trots op onze ruiters en vrijwilligers die dit jaar
vele loten hebben verkocht voor onze stichting. Er was
zelfs een ruiter met 60 verkochte loten - Vera met de
speciale Grote Club Actie Oorkonde hier op de foto- en veel
met meer dan 20 loten. Ook de nieuwe wijze van
verkopen, online, ging heel goed…
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SUPER MOOIE OPBRENGST GROTE
CLUBACTIE 2019
We hebben een bedrag van € 1.500,- opgehaald
met 744 verkochte loten!! En dan zijn de kosten
van mooie Ariane truien en dagkampen er al
vanaf! Ruiters die meer dan 20 loten konden
verkopen kregen een trui of dagkamp dit jaar en
daar hebben ze hard voor gewerkt!! Dat we op
dagkamp gaan, is hiermee een feit! Top gedaan!!!

DE ARIANE SINTERKLAASLESSEN
Ook dit jaar stonden de lessen voorafgaande aan 5
december in het teken van Sinterklaas. Zo was en
deze keer een pietenparcours, wortels-happen en
pakjes verzamelen. Zoals Ruiter Roos op Melody.

WELKOM

NIEUWE

CLUBLEDEN

Wij wensen de nieuwe ruiters veel paardrijplezier
toe: Maja en Harte. Ook hebben we er twee
nieuwe, vrijwillige helden bij op de
maandagmiddag: Heleen en Anita. En onze
zevende student van dit seizoen die ervoor heeft
gekozen haar maatschappelijke stage bij ons te
doen: Olivia. Allen hartelijk dank!

Ruiter Tjitske en Saskia met begeleiders Nelleke en
Nora (foto Jennifer Ros)
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Met deze keer speciale dank aan:
- Jennifer Ros voor extra foto’s op de
maandagmiddag ivm haar cursus fotografie
- School Berg en Bosch in Bilthoven en STIP VSO
voor het schrijven van een stukje over Stichting in
hun nieuwsbrief
- De Biltsche Courant met een halve pagina over
Ariane got Talent
- Stal van Brenk voor het afdichten van de zijkant
van de poetsplaats tegen kou en regen

Ruiter Edwin op ons Ariane-zadel en begeleider
Simone (foto Jennifer Ros)

ARIANE GOT TALENT-SHOW 2020
Talenten genoeg bij onze club en dat gaan we ook
goed laten zien in de grote Ariane got TalentShow in waarschijnlijk april 2020 (definitieve
datum volgt). We hebben aan de ruiters gevraagd
en in de lessen gekeken wat zij als hun talent zien
en willen showen. En wat hebben we mooie
initiatieven gehoord die verder gaan dan verkleed
carrousel en voltige op de paarden, maar die ook
nog laten zien wat zij naast het paardrijden aan
talenten hebben. Het wordt een Grande Show in
de manege Stal van Brenk waarover we
binnenkort meer infomeren.
We kunnen met deze show veel ondersteuning
gebruiken daarom gaan we binnenkort een
overzicht maken waar we precies hulp bij nodig
hebben en hangen deze in de kantine. Help!

ACTIVITEITEN 2019
2020

EN BEGIN

Februari 2020 - Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond is tijdens de
voorjaarsvakantie: 24, 25 of 26 februari. Het
onderwerp is ‘Veiligheid op en rond het paard’
en is geïnitieerd door een vrijwilliger en wordt
ook deels gegeven door een van onze
vrijwilliger. Nadere informatie en datum volgt.
We willen er een gezellige avond van maken
met een hapje warm eten vooraf vanaf 18.00
uur of je kunt aansluiten om 19.00 voor het
verdere programma. We zullen in januari aan
alle vrijwilligers een email sturen. Als je
interesse hebt, kan je je nu al aanmelden en
ook aangeven of je komt eten.
Geen les ivm vakantie
23, 24 en 25, december 2019
30, 31 december 2019 en 1 januari 2020
24, 25 en 26 februari 2020
13 april 2020 Tweede Paasdag

EVEN

VOORSTELLEN:

FLORIS

Pony Otje (zwart met mooie lange manen) is al
even een hele fijne nieuwe aanwinst voor ons,
maar ken je ook de nieuwe pony die het licht zelf
uitdoet in de poetsplaats?! Juist, dat is onze
Floris! 

OOK GOEDE VOORNEMENS?
Uit onderzoek is gebleken dat het effectiever
is om je goede voornemens op een andere
dag te starten dan de eerste dag van het jaar.
En klein beginnen zodat je ze ook kunt halen.
Hierbij een concreet idee dat haalbaar is en
direct inzetbaar: 45 minuten een ruiter blij
maken door mee te lopen naast het paard!
- maandag om 19.15 uur
- dinsdag om 17.45 of 18.30 uur
- woensdagavond om 19.45 uur
Heb je ook nog vrienden/ kennissen/ouders
die een goed uitvoerbaar goed voornemen
nodig hebben? Kom een keer kijken, stuur een
email naar info@arianederanitz.nl of contact
een van de instructeurs.

Ruiter Femke op Floris

Floris is sinds november bij ons in de lessen
waarin hij ook sommige dingen nog moet
oefenen zoals het naast een vrijwilliger lopen met
een begeleidingsteugel. Hij is lief, nieuwsgierig en

URGENT GEVRAAGD

EN

GEZOCHT

Stichting Ariane is dringend op zoek naar een
algemeen bestuurslid: wil je samen met de andere
(bestuurs)leden en vrijwilligers meedenken en
vormgeven aan uiteenlopende/ tijdelijke /sommige
activiteiten? Help ons dan uit de brand. Stuur een
email bij interesse en wat je zou willen doen. Ook
kunnen wij suggesties geven.
Wist je dat je bij ons ook de Maatschappelijke Stage
kunt doen? Wij hebben weer plek in januari 2020!

Pony Iejoor weet zijn sinterklaaswortel te vinden
met ruiter Jen instructeur Eugenie

Tip voor een ander goed voornemen: steun
ons door structureel een (klein) vast bedrag
per maand, per jaar of een eenmalige donatie.
Lees hier meer. Alle beetjes helpen.

