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Activiteitenkalender 2021
• 15 mei foto shoot
• 29 augustus
Spetterrit
• 18 september grote clubactie
• 20 november
Sinterklaas
Wedstrijdkalender 2021 outdoor
(onder voorbehoud)
• 5 juni Dressuur
• 19 juni Bixie
• 3 juli Dressuur
• 7 augustus Dressuur
• 21 augustus Bixie
• 4 september Dressuur
• 18 september
Clubkampioenschappen

Wat een gebeuren:
eerst baalden we dat
er een gloednieuwe
brandblusser
gestolen was en evel
later waren we onze
trouwe Deuts en
koperen pijpen kwijt.
Gelukkig
heeft
iedereen fantastisch
meegeholpen door
het FB bericht te
delen.
Han
Mittendorf spotte
hem in Coevorden
waar hij aan de Hulteweg was achtergelaten.
De politie doet onderzoek en vraagt om
getuigenverklaringen. Alvast hartelijk dank
voor jullie steun en medewerking! namens alle
leden, het bestuur.

tegen gestemd. Het bestuur kan met de
uitkomst aan de gang.
Wat wel opviel was dat het merendeel van de
aanwezigen begrijpt dat er vrijwilligers nodig
zijn om een club draaiende te houden (69%
positief, 31% neutraal). Echter op de vraag of
men dan ook daadwerkelijk beschikbaar was
voor een enkele inzet was toch 22% dit niet van
plan. Als we in de komende jaren de
activiteiten willen blijven organiseren op een
goed onderhouden complex, dan zullen we
elkaar moeten aansporen om daar met toch
wel 90% van de leden aan te werken. Met geld
is veel te doen, maar niet alles.

We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen op het gebied van investering
in renovaties en het aanvragen van benodigde
leningen.
Wij horen graag van jullie wanneer je
beschikbaar bent om afval af te voeren, of dat
je een sponsor hebt gevonden of dat je op een
andere wijze de vereniging kan ondersteunen.
Tegelzetten, straten maken, takken snoeien, je
kan het zo gek niet bedenken of het moet
gebeuren: weideruiters@gmail.com
Corona maatregelen

Van de bestuurstafel
Het was even spannend of het allemaal zou
lukken, maar op vrijdag 30 april was de online
meeting met online stemming een feit. Hier en
daar liet de verbinding te wensen over, maar
diegenen die niet in de vergadering konden
komen hebben via WhatsApp of email
gestemd. De opkomst was standaard te
noemen met 26 actief aanwezigen. Op geen
enkel ter stemming gebracht onderdeel is

Helaas zijn de beperkende maatregelen nog
langer van krachten gaan we door zoals de
afgelopen weken.
Wil je de hal, oud of nieuw, reserveren voor je
individuele rit, kijk naar de beschikbaarheid op
https://www.weideruiters.nl/agenda
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Zaterdag 29 mei gaan
we aan het klussen
tijdens de landelijke
campagne: NL DOET
Aanvang 09.30 tot
13.00. Meebrengen:
werkhandschoenen,
harken, bezems, kruiwagens, emmers en
schoonmaakmiddelen. Koffie en koek staan
klaar!
Vrijwilligers
We zijn weer begonnen met wedstrijden en
hebben we weer vrijwilligers nodig, we hebben
een lijst gemaakt met onze rijdende leden kun
je niet probeer onderling te ruilen wil dat niet
neem contant op met Alie Bijlsma, sta je ergens
ingeschreven en weet je niet hoe dat werkt het
wordt uitgelegd. Bij vragen en opmerkingen
graag contant opnemen met Alie Bijlsma.
Vanuit het activiteitencommissie
Altijd al een leuke foto willen hebben met je
pony/paard of een andere leuke huisdier dat
kan op zaterdag 15 mei. De foto’s worden
gemaakt bij de weideruiters op het terrein
Kosten leden €15,00 niet leden €20,00
Wil jij je opgeven voor deze activiteiten stuur
even een mail naar acweideruiters@gmail.com

Op woensdag avond komt Inge Van ‘t Hooge.
Ze stellen zich alle 3 nog voor in het blattie in
dit blattie stelt Nicole zich voor.
We wensen jullie allemaal veel plezier toe!
Wedstrijd Commisie
Zaterdag 1 mei was er eindelijk na maanden
wachten weer een wedstrijd bij De
Weideruiters! Wat hebben we het getroffen
met het weer: droog en de zon scheen ook
heerlijk!
Na maanden niks te hebben georganiseerd was
het vandaag wel weer even wennen hoe alles
werkt met het wedstrijdprogramma, maar we
hebben het gered en een gezellige
zaterdagochtend gehad! Het voelde net als
vanouds, heerlijk die blije gezichten met het
behalen van winstpunten, 1 pony dacht 'ik heb
genoeg van het dressuur en spring onder mijn
proef over de hekjes heen' wat aan de zijkant
heerlijk gelach opleverde.
Voor onze leden is het weer even wachten tot
4 juni voor de volgende (onderlinge) wedstrijd
en we hopen
dat
snel
ook andere
ruiters
weer
bij
ons mogen
starten.
Grote Clubactie

Lessen
Helaas nemen we afscheid van Roos Knip en
Leanne Koetsier we wensen jullie alle goeds
toe, Leanne Heel veel plezier met je nieuwe
baan!
Na lang zoeken en overleggen hebben we 3
nieuwe Instructeurs, op de donderdag avond
komt Alexandra Huizinga ze neemt de western
groep over, Alexandra heeft de diploma
Working equitation we hopen dat de western
groep dit erg leuk gaan vinden we wensen jullie
allemaal veel plezier!
Op maandag avond komt Nicolie Kist, ze is al
bekend gezicht bij de weideruiters ze
verzorgde de lessen als iemand niet kon!

Zaterdag 18 September 2021 begint de
verkoop van de grote clubacie en dit jaar doen
wij ook weer mee! Informatie over de verkoop
krijgen jullie allemaal per mail in augustus, Jong
en oud kunnen loten verkopen voor de club!
Dit jaar zal het verkopen op coronaproef wijze
gaan en zal de verkoop het meeste gaan via
online verkoop de jeugd krijgen boekjes met
een qr code. We hopen op een goede verkoop!
We hopen een goede verkoop!
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Klusteam
Zoals jullie hebben kunnen zien is het klusteam
wekelijks druk. Henk Doldersum zorgt er met
de bakvlakker (Dank aan de familie Post dat we
deze mogen lenen!) voor, dat we een super
bodem hebben. Helaas worden de mannen wat
ouder, maar niet minder enthousiast. Wel zou
het fijn zijn als ze wat extra handen in konden
roepen bij de wat grotere klussen. Het hoeft
dus niet iedere week te zijn maar: Wie wil onze
klusteam (eventueel op afroep) versterken!!
Als we het samen doen zijn de klussen zo
geklaard….. en het is nog gezellig ook!
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00
tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en
rondom de vereniging.

Hoefjes van Quinie
Hoi iedereen.

Even Voorstellen
Mijn naam is
Nicole Kist, ik
ben 33 jaar. Ik
woon
in
Coevorden,
samen
met
mijn
vriend,
twee paarden,
shetlander en
twee katten. In
het dagelijks
leven werk ik
als bedrijfsleidster bij een dierenspeciaalzaak.
Daarnaast gaat het grootste deel van mijn tijd
uit naar mijn paarden en het geven van lessen.

Vanaf mijn 9de jaar ben ik fanatiek bezig in de
paardensport. In 2006 slaagde ik voor mijn
ORUN instructeursopleiding en sindsdien geef
ik met plezier les aan kinderen en volwassen,
van verschillende niveaus. Juist de afwisseling
vind ik erg leuk, ik haal hier veel voldoening
uit!
Voor ieder geld: “Een goede basis is het halve
werk en plezier staat voorop”!!
Groetjes Nicole

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Quinie
een 10 jaartjes jonge bonte ruin.
Ik heb wel 4 verschillende kleuren: bruin en wit
in mijn vacht, zwart in mijn manen en blauw in
mijn ogen.
Ik ben vorig jaar september bij mijn baasje
Vera terecht gekomen. Toen ze me voor het
eerst zag was ze smoorverliefd. Ik ben goed in
dressuur maar wat minder in springen (dat vind
ik trouwens wel heel leuk) we doen ook vaak
vrijheidsdressuur jambette, compliment,
kusjes geven ik kan het allemaal. ik ben de
grootse clown van stal. Ik trek altijd gekke
bekken. Ik sta op de leukste en gezelligste stal
van het land. Af en toe mag ik met de haflinger
van Vera’s moeder en Vera mee naar het bos!
Ik kijk dan altijd mijn ogen uit. De prachtige
kleuren van de bomen en de het geluid van
vogels .ik vind eigenlijk alles leuk wat ik met
mijn baasje doe. Nou misschien af en toe kijken
of mijn baasje nog wel oplet. Ik kom vanaf nu
elke maandag avond samen met mijn baasje
lessen bij jullie op de ponyclub. Zodra de
Corona over is gaan we lekker op wedstrijd
samen!
Tot de volgende keer!
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Een slobberkus
van Quinie en
de groetjes van
Vera

Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het
ons
dan
weten
via
weideblattie@gmail.com
Sponsoren
Op de volgende pagina vinden jullie de logo’s
van onze sponsoren. Ook dit jaar zijn zij met
hun bijdrage een grote steun voor onze
vereniging. Weet je een bedrijf dat wellicht
ook geïnteresseerd is op met een bord of op
andere wijze onze club te steunen, geef dit
dan door aan Martha:
pennweideruiters@gmail.com

Sponser Kliks
LET OP: ga je iets online bestellen? Klik even via
de website www.weideruiters.nl daar vind je
het logo van SponsorKliks. Klik en kijk of je
gewenste
winkel
daar bij staat en
steun zo indirect je
vereniging.
Vorig
jaar hebben we zo
bijna 200 euro
ontvangen!

Algemeen
Lestijden
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak
Dag
Tijdstip
Instructie
Maandag
18:00
– Nicole Kist
21:00
Dinsdag
19:30
– Savannah
20:30
Pieters
Woensdag 10:00 –
Savannah
11:00
Pieters
18:30
– Inge
19:30
Van ‘t Hooge
Donderdag 18:30
- Alexandra
20:30
Huizinga
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je dan
even minstens 24 uur van te voren af bij de
instructie.

https://www.weideruiters.nl/sponsoring
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