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Activiteitenkalender 2021 

• 10 april           online Pubquiz 
volwassenen 

• 12 april pony meten 

• 23 april jeugd online Pubquiz 

• 30 april online Algemene Ledenverg. 

• 8 mei foto shoot  

• 29 augustus             Spetterrit  

• 20 november          Sinterklaas  

•  
Wedstrijdkalender 2021 
(onder voorbehoud) 

• 5 & 6 maart          Dressuur  

 

Van de Bestuurstafel 

Beste leden van de Weideruiters,  

Nog steeds zijn we niet van de lock-down af, 
helaas. Wij doen als bestuur ons best om 
mogelijkheden te bieden om te kunnen rijden 
en worden daarbij ondersteund door ons 
Klussenteam. In vorige edities is al een oproep 
gedaan voor ondersteuning, al is het maar met 
losse klussen. Helaas wordt er door niemand 
gereageerd. Zoals iedereen met een eigen huis 
en tuin vast wel weet, komt er met het voorjaar 
een boel onderhoud kijken. Dat is met een 
complex als het onze niet anders. Aangezien 
we met de huidige beperkingen geen ‘klus 
zaterdagen’ kunnen organiseren zullen we met 
kleine gezelschappen de taken aan gaan 
pakken. Al onze leden zullen hiervoor een 
oproep krijgen. Als we allen wat tijd in onze 
vereniging steken worden we en blijven we een 
aantrekkelijke club om lid van te zijn. Hoe meer 
leden, hoe makkelijker de taken te verdelen 
zijn. We rekenen op jullie medewerking, want: 
de vereniging, dat zijn we allemaal!  

Wat er al gerealiseerd is: De verlichting in de 
oude hal is vernieuwd en verbeterd. Na het 
mooie resultaat van de bakvlakker die we van 

de familie Post mochten lenen, hebben we nu 
onze eigen vlakker. Door een kabelbreuk is 
Martha onze penningmeester bijna dagelijks in 
de weer geweest met KPN-online en ter plekke 
met monteurs om de verbinding te herstellen. 
Er is gelijk een vaste telefoon geïnstalleerd 
(alleen te bereiken voor sleutelhouders), zodat 
in noodgevallen contact met de hulpdiensten 
opgenomen kan worden en men niet 
afhankelijk is van het (slechte) bereik ter 
plekke.  

Ook hebben alle bestuursleden een webinar 
van Sport Drenthe gevolgd over hoe om te 
gaan met de verschillende aspecten binnen de 
sport in deze voor iedereen vervelende 
coronatijd. Dit was zeer leerzaam en blijken wij 
als vereniging veel van deze aspecten al goed 
te gebruiken. 

Algemene Ledenvergadering (ALV)  

Last but not least: aan het eind van deze maand 
staat de ALV op de planning. Op vrijdagavond 
30 april zal dit online gebeuren. In de komende 
tijd zullen alle benodigde stukken digitaal aan 
de stemgerechtigde leden ter beschikking 
worden gesteld. In deze mail zal ook de 
voortgang uitgelegd worden, zodat iedereen 
zich gehoord weet en de antwoorden krijgt de 
stukken wellicht oproepen. 

Verder hoop ik dat we snel weer verder kunnen 
met het houden van wedstrijden en andere 
evenementen  bij onze mooie vereniging! 

Groetjes, Alie Bijlsma 

 

Helaas zijn de beperkende maatregelen nog 
onveranderd van kracht. 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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Het bestuur wenst iedereen een fijn 
paasweekend!  
NB: Les van aankomende maandag komt te 
vervallen in verband paasmaandag.  
 
Vrijwilligers indeling 
 
We blijven positief en we hopen dat er snel 
weer wedstrijden mogen op onze mooie 
terrein, we hebben dan hard vrijwilligers nodig. 
Er is een lijst gemaakt hier staan onze rijdende 
leden of ouders op. Sta je er niet op en wil je 
graag helpen mail gerust.  
 
Vanuit het activiteitencommissie  
 
Pubquiz online voor de volwassenen 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 
dan even door met hoeveel personen jullie zijn.  
 
Zet jij het drinken en chips alvast klaar? Op 
vrijdagavond 23 april om 19:00 uur willen wij 
een online pub organiseren voor de jongeren 
onder ons tot 16 jaar! 
Kosten leden €4.00 niet leden €5.00 
 
Altijd al een leuke foto willen hebben met je 
pony/paard of een andere leuke huisdier dat 
kan op zaterdag 8 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 1 van deze activiteiten 
stuur even een mail naar 
acweideruiters@gmail.com  
 
 
 

Lessen 
 
Wat een gezelligheid weer op de club, blije 
gezichten dat ze weer heerlijk hebben gereden, 
bak was weleenswaar in het begin nat, maar 
dat mocht de pret niet drukken: er kon weer 
worden gereden!! Gelukkig kwam het mooie 
weer om de hoek kijken en was de bak ook zo 
weer droog, de klusmannen hebben hun best 
gedaan om 2 ringen/bakken te maken en 2 in- 
en uitstap ringen zodat we ‘coronaproof’ 
kunnen rijden. De avondklok is verzet naar 
22:00 uur en het is ook nog eens langer licht 
buiten, dus kunnen we weer naar onze eigen 
les tijden toe! We mogen ook weer nieuwe 
rijende leden verwelkomen en daar zijn we erg 
blij mee en we hopen op alleen maar positief 
nieuws naar regen komt altijd zonneschijn.  
 
Pony/paard meten  
 
Op maandag 12 april om 18.30 uur kun je je 
pony laten opmeten door meneer Ten Velde.  
Kosten €10,00 per pony/paard, graag contant 
en gepast meenemen.  
Ben jij benieuwd hoe groot je pony/paard is of 
voor het wedstrijdseizoen je pony/paard op 
laten meten mail even naar 
acweideruiters@gmail.com  
 

 
 
Helaas ook deze maand geen rubriek Hoefjes. 
Wil jouw paard/pony ook een keer vertellen? 
Stuur je verhaal en een foto naar 
acweideruiters@gmail.com 
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Klusteam 
 
Zoals jullie hebben kunnen zien is het klusteam 
wekelijks druk. Henk Doldersum zorgt er met 
de bakvlakker voor. Ook wordt er gezorgd dat 
er in de binnenhal gesproeid wordt als het heel 
stoffig is. Wacht niet tot je je ergert, maar 
neem contact op als je iets op het hart hebt wat 
beter zou kunnen. MAAR…..dit kan niet meer 
alleen door onze kanjers gedaan worden. Met 
het voorjaar is er (te) veel onderhoud dan dat 
er op een dinsdag gedaan kan worden door 
deze drie heren op leeftijd. We zullen dan ook 
een beroep op jullie, onze leden, gaan doen om 
mee te helpen het complex spik en span te 
krijgen voor onszelf EN voor als we weer 
wedstrijden mogen gaan organiseren.  
 
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 14.00 uur bezig met allerhande klussen in 
en rondom de vereniging.  
.   
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  

 

 

Algemeen 

Lestijden 
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak 

Dag Tijdstip Instructie 

Maandag 18:00 – 
21:00 

Leanne 
Koetsier 

Dinsdag 19:30 – 
20:30 

Savannah 
Pieters 

Woensdag 10:00 –  
11:00 
 
18:30 – 
19:30 

Savannah 
Pieters 
 
Leanne 
Koetsier 

Donderdag 18:30 - 
20:30 

Roos Knip 

 
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je dan 
even minstens 24 uur van te voren af bij de 
instructie.  
 
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  

https://www.weideruiters.nl/sponsoring 
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