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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Geslaagde paasrit 
 
Wegens de slechte weersomstandigheden begin dit jaar 
moesten we de nieuwjaarsrit helaas annuleren. 
Beloofd was om een nieuwe datum te prikken. We hebben 
ervoor gekozen om de rit naar 2e paasdag te verplaatsen. 
We zijn met 8 ruiters; 3 pony’s en 5 paarden en “8 ruiters op 
hun stalen ros” de weg op gegaan. Het was een prachtige rit 
met alle voorjaarsbloesem, wel wat aan de koude kant, 
maar de zon maakte een hoop goed!  
 
Halverwege hadden we een verzorgde tussenstop met 
koffie, thee, limonade en natuurlijk een paasbrood.  
Alle deelnemers hebben genoten van de rit!!  
Volgend jaar organiseren we hem zeker weer! 

 
 
 

 

Activiteiten overzicht 
 
- 26 april 
Menclinic ’s avonds (grote bak) 
Let op: lessen komen te vervallen 
 
- 29 april 
1e OLW dressuur en wegtraject 
 
- 13 mei 
Klusdag 
 
- 20 mei 
2e OLW ruiters en menners 
 
- 24 mei 
KNHS menwedstrijd 
 
- 25, 26 en 27 mei 
Menkamp Killesteynruiters en 
Waal en Linge 
 
- 3 juni 

 Paard en Wagen 
Zederikdagen  
(start en finish) 

 Fjordenevenement 
 
- 10 juni 
Onderlinge wedstrijd (alleen ruiters) 

“Thema Pimp je paard/pony” 
 
 

April 
 

1.  

 

Menkamp: Nog niet opgegeven? Doe het dan snel!!  

Dit jaar wordt er bij ons voor het eerst tijdens Hemelvaart 
(25-26 en 27 mei) een menkamp georganiseerd in 
samenwerking met Waal en Linge. Het programma ziet er 
erg leuk uit. Er hebben zich al een aantal leden opgegeven, 
maar de wedstrijd is vanaf nu ook open gesteld voor 
mensen van buitenaf. Dus wil je nog mee doen?  
 
Geef je dan snel op via: instructiedagen@outlook.com  
 
 

Nieuwe leden 
 
- geen nieuwe leden deze maand 

 

mailto:instructiedagen@outlook.com
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Anja Scheer 

 
Benieuwd naar Anja 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. 

Ponykamp 2017 
 
Na het grote succes van afgelopen jaar zullen 
wij ook dit jaar weer een ponykamp bij ons 
op locatie verzorgen.  Jullie krijgen eerdaags 
het opgaveformulier per mail toegestuurd. 
We zijn druk bezig om voor de ruiters weer 
een leuk en afwisselend programma aan te 
bieden. Noteer de datum vast in je agenda: 
13, 14 en 15 juli! De eerste week van de 
zomervakantie. Mocht je als vrijwilliger 
willen helpen noteer hem dan ook vast, want 
we hebben je hulp zeker nodig!! 

NL doet, doet een hoop goed! 
 
Op 10 en 11 maart hebben wij meegedaan 
aan de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, genaamd NL doet!  
 
We zijn op zaterdag 11 maart productief aan 
de slag gegaan met een aantal vrijwilligers. 
Onze project(en) voor dit jaar waren de 
bakrand teren en een juryhokje realiseren. 
Dit bleek echter een grotere klus dan 
gedacht. We zijn op de dag zelf ver gekomen 
en zullen het overige gedeelte van de 
bakrand tijdens de klusdagen of tijdens 
andere vrije momenten afmaken. Na het 
harde werken kregen we een heerlijk 
verzorgde lunch aangeboden door dorpshuis 
het Bosch. Wij willen alle vrijwilligers die 
hun steentje bij hebben gedragen hartelijk 
bedanken voor hun inzet! 
 
Tijdens de paasrit op tweede paasdag 
hebben Jan en Jan samen het nieuwe 
juryhokje geplaatst bij de bak, zodat alle 
combinaties er vast aan kunnen wennen 
voor de eerste wedstrijd. Wij willen Jan 
hartelijk bedanken voor het maken van dit 
hokje, en zoon Jan natuurlijk voor zijn hulp! 
 

 
 

 

http://www.killesteynruiters.nl/

