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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Productieve ochtend tijdens NL doet  
 
Elk jaar wordt door het oranjefonds de campagne ‘NL doet’ 
georganiseerd. Tijdens ‘NL doet’ worden er door 
vrijwilligers projecten uitgevoerd die ten gunste komen van 
sportclubs, instellingen, buurthuizen etc. Hierbij moet je van 
te voren je project indienen bij het Oranje Fonds. Zij kijken 
of het project geschikt is en geven een bepaald geldbedrag. 
Onze actie was dit jaar het realiseren van een nieuw 
hindernishok. Voor dit project hebben wij de maximale 
bijdrage gekregen vanuit het Oranje fonds van 400 euro. 
Wij zijn ontzettend blij met dit bedrag, maar weten niet of 
wij het hiermee redden. Wij hebben tijdens ‘NL doet’ een 
start gemaakt zodat het gaat leven. Het oude hindernishok 
is helemaal uitgezocht, heringericht en schoongemaakt door 
onze vrijwilligers. Daarvoor hartelijk dank. Zonder jullie 
hulp was het niet gelukt! Het was een gezellige en 
productieve dag. Na het harde werken werden alle ‘NL doet’ 
vrijwilligers uit Lexmond beloond met een heerlijke lunch 
bij dorpshuis ‘Het Bosch’. 

 

Nieuw lid 
 
Tamar Kaptein  (menner) 

 
 

 
 
 

 

Activiteiten overzicht 
 
2 april:  
Bosrit Kootwijkerbroek voor 
menners en ruiters 
 
23 april: 
Klusdag 
 
30 april: 
1e Onderlinge wedstrijd voor 
menners en ruiters. Dressuur en 
wegtraject met hindernissen.  
 
5, 6 & 7 mei: 
PONYKAMP!!  
 
14 mei: 
Midden Nederland Cup mennen 
 
28 mei: 
Klusdag  
 
4 juni: 
2e Onderlinge wedstrijd  
Alleen voor ruiters en de 
mogelijkheid 2 proeven te starten 
 
11 juni: 
Midden Nederland Cup (menners) 

Maart 
 

1.  

 

Geslaagd indoor Marathon seizoen 
 
Op 12 maart is de laatste, door ons georganiseerde, indoor 
marathon verreden in manege Schakel. Op deze laatste 
avond zijn maar liefst 22 starts verschenen. We kunnen 
terug kijken op 3 mooie en geslaagde indoor wedstrijden. 
Voor volgend jaar zijn we weer uitgenodigd om deze 
indoors te organiseren. Super leuk, maar nu eerst op naar 
de Midden Nederland Cup wedstrijden tijdens het outdoor 
seizoen!!  
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Adrie de Leeuw 

 
Benieuwd naar Adrie haar verhaal? Lees het 

op de site: www.killesteynruiters.nl  en 

ontdek wie er volgende maand in de 

schijnwerpers mag staan. 

Deadline ponykamp!! 
 
Het ponykamp staat gepland op 5, 6 & 7 mei. 
De ruiters die zich hiervoor op hebben 
gegeven, hebben informatie ontvangen via 
de mail. Graag het gewenste bedrag over 
maken voor 01-04-2016 en de formulieren 
retour sturen naar: 
welkom@killesteynruiters.nl  
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen 
en hebben er onwijs veel zin in! Hopelijk 
jullie ook ! 
 
 

 

Onderlinge wedstrijd 30 april 

De eerste onderlinge wedstrijd van dit 
seizoen staat gepland op zaterdag 30 april 
aanstaande. Naast een dressuurproef is er 
ook de mogelijkheid om een wegtraject met 
hindernissen te rijden. Voorgaande jaren 
was dit een groot succes! Wij hopen dat er 
ook deze keer weer veel animo voor is en 
vragen jullie daarom om je z.s.m. op te geven 
via de mail bij: v.beest@knpmail.nl  

Let op: houd er rekening mee dat per 1 april 
de nieuwe dresuurproeven in gaan en je dus 
de nieuwe proeven tot je beschikking hebt. 
Via verschillende sites zijn de boekjes voor 
€14,95 te bestellen. Ook zijn de boekjes te 
koop bij Barry van Zessen- Schakel:          
www.deruiterwinkel.nl                    
Broekseweg 62 
4231 VG 
Meerkerk 

 

 

Bosrit 2 april 
 
Op zaterdag 2 april staat de Bosrit in 
Kootwijkerbroek gepland. Jullie krijgen nog 
nader info via de mail. Echter is het dit jaar 
ook mogelijk om te paard mee te gaan. 
Menners en ruiters zullen waarschijnlijk wel 
gesplitst gaan in het bos of het wordt 
opgedeeld in groepen. Voor een ieder geldt 
dat je zelf met vervoer heen moet komen. We 
verzamelen op de parkeerplaats in 
Kootwijkerbroek en sluiten af met een 
maaltijd in het clubhuis. Het belooft weer 
een heerlijke dag te worden!  
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