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Activiteitenkalender 2021
• 26 maart
online Pub quiz jeugd
• 10 april
online Pub quiz
volwassenen
• 29 augustus
Spetterrit
• 20 november
Sinterklaas
Wedstrijdkalender 2021
(onder voorbehoud)
• 27 maart
Bixie wedstrijd

renovatie van de oude hal. Een 3-tal offertes
hebben wij binnen gekregen. De offerte en
verbouwing welke wij als bestuur verantwoord
vinden wordt besproken in de Algemene Leden
Vergadering (ALV) en aan jullie als leden
voorgelegd ter goedkeuring.
Concept Beleidsplan
Een nieuw beleidsplan is opgesteld. Ook deze
komt ter sprake en ter goedkeuring voorgelegd
in de ALV. Kort samengevat is het: waar staan
we, wat willen we en welke acties gaan we met
z'n allen hiervoor ondernemen. Erg
interessant.
Lidmaatschap

Van de Bestuurstafel
Beste leden van de Weideruiters.
Nog steeds is Nederland in een lock-down en
zo ook wij als vereniging. Als bestuur hebben
wij, en nog steeds, ons best gedaan om binnen
de gestelde regels mogelijkheden te bieden om
te rijden. Van de mogelijkheid om de rijhallen
te reserveren is ook veel gebruik gemaakt.
Inmiddels zijn de regels iets verruimd en mede
dankzij het lengen van de dagen kan er weer
gelest worden in de buitenbak. Weliswaar
anders dan jullie gewend waren maar er komt
weer wat beweging in.
Zoals overal iedereen wel iets vindt van het hoe
en wat betreft Corona en wat wel of niet kan is
er ook onder de leden deze discussie en word
geduld en incasseringsvermogen op de proef
gesteld. Gelukkig kan ik melden dat de leden de
vereniging allemaal nog steunen en er zelfs
nieuwe leden bij zijn gekomen. Ook financieel,
met dank aan steunfonds, gaan wij het redden.
Verbouwing
Met z'n allen willen wij toch vooruit en zijn er
plannen voor de toekomst. Allereerst de

In het beleidsplan van weleer lees je wat de
vereniging wil betekenen. De vereniging wil
iedereen iets aan kunnen bieden. Beginners,
gevorderden, jongeren, ouderen, serieus of
vooral voor ontspanning en de lol. Je betaalt
voor het lidmaatschap en dan kun je gebruik
maken van hetgeen de vereniging biedt. Dat
was het idealistische beeld van weleer. Nu in
Corona tijd wordt er door leden gezegd: "ik
betaal voor de lessen maar krijg ze niet". Steeds
hebben we weer uitgelegd dat je lid bent en dat
je de lessen aangeboden krijgt. Dus eigenlijk
betaal je niet specifiek voor de les. Deze vraag
was mede de aanleiding dat wij het hebben
aangedurfd om de opzet van het lidmaatschap
aan te passen. Onder het mom van voor 'elk
wat wils' kun je kiezen welk pakket bij jou past.
Lid en alleen gebruik van de oude hal, dat kan.
Lid en rijden in de nieuwe hal, dat kan. Lessen
volgen? Ook dat kan nog steeds. Enfin een
voorstel komt in de ALV. Kijk er naar en geef je
mening.
Vrijwilligers en bestuursleden
Ben je een handige klusser heb je nog wat tijd
over en wil je wat doen op het manege terrein
? Laat het ons weten. De vereniging kan je goed
gebruiken.
Ondertussen hebben wij om diverse redenen
geen compleet bestuur meer. Heb je interesse
en zin om je schouders er onder te zetten om
de vereniging verder te helpen meldt je dan bij
een van de bestuursleden.
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Van de activiteitencommissie
Tot slot wens ik ons allen dat
we spoedig weer het 'oude
normaal' kunnen oppakken
en elkaar weer kunnen
ontmoeten . We gaan
ervoor!
Roelof Otten, voorzitter
Corona maatregelen

Helaas zijn de beperkende maatregelen nog
langer van kracht, maar er is wel meer ruimte
om de “Corona kilo’s” waar premier Rutten het
over had, weer onder begeleiding van een
instructeur er af te gaan sporten.
Het reserveren van de hallen blijft doorgaan,
omdat binnen rijden nog steeds beperkt blijft
tot één combinatie. Wil je een van de hallen
reserveren voor je individuele rit, kijk naar de
beschikbaarheid op de online agenda:
https://www.weideruiters.nl/agenda
Door het klussenteam, onze toppers, is de
buitenbak klaar voor gebruik en ingedeeld in
drie delen voor het rijden in de verenigingsles.
De jeugd tot 27 jaar kan dit in eigen groep, voor
de volwassenen is er sinds 8 maart de
verruiming van 2 naar 4 per groepje. In een
lesgroep van 6 kunnen er dus 2 groepjes van 3
in de buitenring aan de slag o.l.v. de
instructeur.
Helaas hebben we geen verlichting bij de
buitenrijbaan en zal de aanvang van de les dus
eerder zijn dan normaal. Zodra dit kan, zal de
aanvangstijd (per half uur, dus NIET per vijf of
tien minuten
) verlaat kunnen worden, tot
de normale aanvangstijd.

De Pubquiz: het was even uitzoeken hoe gaan
we het presenteren welke progamma gaan we
gebruiken, maar het is gelukt! Onder leiding
van Laura en Dineke ging er een gezellige groep
van start. De eerste paar vragen gingen wat
rommelig maar verder ging het goed en
hebben wel 90 vragen kunnen stellen onder
het genot van een lekker hapje wat persoonlijk
bij de deelnemers was gebracht! Het was soms
best spannend maar Team Familie Bos kwam
op voorsprong en deze hebben ze ook niet
meer afgestaan. Hiermee wonnen zij goed
gevulde poetskist. Helaas kon Saskia deze strijd
niet bij houden en kreeg zij een zak voer als
poedelprijs. Iedereen die mee deed bedankt,
het was erg gezellig!!
Zet jij je drinken en chips alvast klaar? Op
vrijdagavond 26 maart om 19:00 willen wij een
online pub organiseren voor de jongeren onder
ons tot 16 jaar! Kosten leden €4.00 niet leden
€5.00
Of doe met het hele gezin of individueel mee
met:
Pubquiz online op zaterdag 10 april om 20:00
uur. Kosten €4.00 voor leden niet leden €5.00
dit keer zonder een borrelpakketje. Wil je als
een groep of gezin mee doen kan dat natuurlijk
ook geef dat even door met hoeveel personen
jullie zijn.
Opgeven voor de pubquiz 26 maart of 10 april
kan via acweideruiters@gmail.com

Pony/paard meten
Opgeven kan via acweideruiters@gmail.com
bij opgave krijg je een datum en tijdstip door
waarop
de
meting plaats
vindt.
Kom
niet te vroeg,
houdt
1.5
meter afstand
en
neem
gepast
geld
mee.

Het Weideblattie!
Maart 2021

Lessen
In januari zijn we gestart met filmpjes sturen en
we kregen hier hele leuke reacties op: zo vind
een echte dressuurruiter het super leuk en
leerzaam wat Roos bij Western voor handige
tips in haar filmpje geeft. Het bestuur is blij dat
te horen! Nu de lessen weer starten, stoppen
met het versturen van de filmpjes. We
bedanken Leanne, Roos en Savannah voor hun
inzet.

De buitenbaan is klaar voor gebruik en voor
de jeugd onder 27 jaar (U27) zijn er de
komende week al lessen ingepland.
Voor de oudere deelnemer is het trainen
buiten mogelijk in groepjes van 4. Hiervoor
zal de buitenrijbaan in drieën verdeeld
worden. De woensdagochtend groep zal als
eerste gaan uitproberen hoe dat werkt
terwijl Savannah 30 minuten per rijbaan met
koppel instructie zal gaan geven.
Voor de avondgroepen willen we ditzelfde
doen, maar zitten we nog even met de
daglicht tijd. De deelnemers horen hoe laat
we uiterlijk zouden kunnen starten om
voordat het (te) donker is, klaar te zijn. Het
zal waarschijnlijk niet voor iedereen mogelijk
zijn eerder aanwezig te zijn, gelukkig worden
de dagen snel langer en/of worden de regels
verder versoepeld.
Voorlopig is dit wat we als vereniging kunnen
bieden (of er moet een fee met
buitenlampen langs komen vliegen) en
hopen op ieders steun en geduld in deze nog
steeds lastige tijd
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je dan
even minstens 24 uur van te voren af bij de
instructie.
Klusteam: herhaalde oproep
Zoals jullie hebben kunnen zien is het klusteam
wekelijks druk. Henk Doldersum zorgt er met
de bakvlakker 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.
Wintertpret
Wat hebben we mooi winters weer gehad! Een
geweldig mooie witte wereld en dat leverde
hele gave en leuke foto’s op!
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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!
Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het
ons
dan
weten
via
weideblattie@gmail.com
Sponsoren
Zoals al op de website en op Facebook bekend
is gemaakt, hebben we een nieuwe sponsor
mogen verwelkomen: Dier-All-In. Henk van
Benthem sponsorde onze Bixie al met kleine
prijzen, maar vanaf nu kan je via de bestel-app
onder vernoeming van WR indirect de club
sponsoren: bij aanschaf van VB-producten gaat
er 10% van het aankoopbedrag naar onze
vereniging. Als extra heeft Dier-All-In ook
emmers
met
(kortings-)flyers
en
verassingsinhoud ter beschikking gesteld.
Stuur
een
mailtje
naar
weideruiters@gmail.com en je krijgt zo’n
emmer met inhoud (zo lang de voorraad
strekt).

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
https://www.weideruiters.nl/sponsoring
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