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Van de bestuurstafel 

Hallo hier is ie dan weer, 
Het Weideblattie! 

Helaas, het bestuur heeft ook wel eens een 
motivatie dipje en hierin zullen alle wereldse 
dingen ook meespelen! Ook wij kregen de 
schrik van de energie aanslag maar door het 
toedoen van de penningmeester is deze aardig 
teruggebracht. Al kunnen we tezamen het 
energie verbruik wel beperken, tot 
noodzakelijk gebruik hiervan. Gelukkig hebben 
een groep kanjers die bijna altijd paraat is en 
positief in het verenigingsleven staan , al 
kunnen ze altijd extra hulp gebruiken  
Door de wedstrijden georganiseerd door onze 
eigen dressuurcommissie en de Oranjeruiters, 
de verschillende activiteiten van de 
activiteitencommissie, zo ook het 
verhuren van de accommodatie 
aan derden, kunnen we het 
financiële plaatje positief houden! 
 

Waar jullie ook aan 
mee kunnen helpen 
voor het extra spekken 
van de financiën is 
begin november met 
de verkoop van de 

banketstaven. Zodra deze binnen zijn 
(vermoedelijk 9 november) krijgen jullie 
allemaal bericht voor de verkoop hiervan. 
 
Klusdag: tijdens de  laatste kluszaterdag is er 
veel werk verzet door de tien aanwezige 
vrijwilligers. Ook de kinderen hebben goed 
meegeholpen, super gedaan! Er blijft natuurlijk 
genoeg te doen, dus de volgende staat al op de 
agenda: zaterdag 29 oktober 09.30 – 13.30 
inclusief lunch. Ook een uurtje hulp is meer dan 
welkom! 
Wellicht is het onopgemerkt gebleven, maar de 
Clubkampioenschappen zijn door gebrek aan 
inschrijvingen niet doorgegaan. De 7 
inschrijvers nogmaals bedankt voor jullie 
medewerking!! 
 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 9 december vanaf 19.30 uur 
De renovatie van de oude hal wordt een steeds 
moeilijker onderwerp. Dit is de voornaamste 
reden om een Buitengewone ALV te 
organiseren. Het bestuur is nu bezig 
voorstellen op papier te zetten wat en hoe we 
de toekomst op een financieel gezonde manier 
tegemoet kunnen gaan. Een meerderheid van 
de aanwezigen zal niet voldoende zijn, voor 
welk plan dan ook zal er door minimaal 50% 
van de alle leden een stem uitgebracht moeten 
worden. Aangezien niet alle bijna 100 leden 
aanwezig zullen zijn, zal er ook een schriftelijke 
stem uitgebracht kunnen worden. Hierover en 
nadere toelichting over de ter stemming 
komende voorstellen volgt mailing.    
 

Ook goed nieuws 
Ondertussen lopen 
de lessen goed en 
krijgen we weer wat 
nieuwe leden. De 
inzet van onze 

instructeurs is daar ook debet aan. Goed bezig 

Activiteitenkalender 2022 (alle data onder 
voorbehoud. Bij opening inschrijving wordt 
definitieve datum gegeven.)       

• 29 oktober Klusdag 

• 20 november Kerstfotoshoot 

• 26 november Pieten Bixie (VOL VOL) 

• Banketstaven Actie 

• 14 december Kerst Workshop’ 

• 28 december Kinderdag 
 

Wedstrijdkalender 2022 outdoor  

• Eerste weekend van de maand: 
 Zaterdag ZZL – B/BB  

• M.i.v. 1 oktober start het 
indoorseizoen  Dit jaar voor het eerst 
niet alleen op vrijdag/zaterdag maar 
ook op zaterdag/zondag. Wat 
hetzelfde blijft is dat we het in het 
eerste weekend van de maand 
organiseren. 

• Ook de Oranjeruiters zullen deze 
winter wedstrijden organiseren in 
onze accommodiatie 
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dames! Voor de nieuwe leden: Welkom en een 
fijne tijd bij De Weideruiters toegewenst! 
De activiteiten commissie heeft eer van al het 
werk, want er zijn enthousiaste reacties van de 
deelnemers en vrijwilligers.  
In deze dure tijd kunnen we onderstaande 
kassakorting goed gebruiken. Dank aan al onze 
sponsoren voor de niet aflatende steun.  
 
 

 
 
Agenda https://www.weideruiters.nl/agenda 
 

Ruiterfit 
Na de geslaagde 
sportieve en 
gezellige ruiterfit 
trainingen de 
vorige 2 keren 

staat de volgende ruiterfittraining gepland met 
Sharon Mersman van Fit&Ride op 28 oktober. 
Er zullen oefeningen gedaan worden met 
yogaballen, gewichtjes, balanskussens, ringen 
en springtouwen, ladders en nog meer voor 
een betere balans, evenwicht, snelheid, kracht 
en lenigheid. Wil je meedoen, stuur dan een 
mail naar de activiteitencommissie? De kosten 
zijn €10.00 voor leden en € 12.50 voor niet-
leden. weideruitersac@gmail.com 
 
Activiteiten voor de komende periode  

zijn te 
vinden in 
de extra 
bijlage:  
 

PRINT ‘M en mis niets!! 
https://www.weideruiters.nl/agenda 

Zondag 20 november organiseert  De 
Weideruiters een Blackfotoshoot, in 
samenwerking met LotsofJoy fotografie. 
Start fotosessie 9.30 tot 15.00 uur. We werken 
in tijdschema’s van twintig minuten; geef de 
tijd door die jou het beste past. Je hebt voor de 
paarden keuze uit twee kransen (Zilver/blauw 
en Besneeuwd/rood). Voor de honden is er een 
leuke achtergrond set, zoals op de flyer te zien 
is. Kosten voor de fotoshoot zijn € 30,- met 
2 foto's naar keuze. Deze kan je uitkiezen 
vanuit een online album. De shoot wordt 
gehouden in de rijhallen van De Weideruiters. 
Deze shoot is mogelijk voor iedereen, hiervoor 
hoef je geen lid te zijn van de vereniging. 
Opgave via weideruitersac@gmail.com 
 

De Grote Clubactie is tot 21 
november. Dan graag alle 
verkoopboekjes inleveren bij 

Dineke Kuiper, Krommewijk 10, 
Nieuweroord. vóór 25 november. 

 
Van de lescoördinator 
Springlessen indoorperiode begin 2023 

Wegens veel 
positieve reacties 
op de vorige 
springlessen, maar 
helaas weinig 

deelname 
vanwege de woensdagavond, willen we toch 
ook voor het indoor seizoen weer een 6-delige 
lessenreeks springen organiseren. 
Ter aanvulling van het huidige lesaanbod willen 
we als vereniging voor alle leden de 
mogelijkheid bieden om (extra) springlessen te 
nemen. Hiervoor wordt een gediplomeerd en 
ervaren springinstructeur gezocht. Mocht je 
daar een idee voor hebben laat het gerust 
weten. 
 
We lessen weer in kleine groepjes van 4 voor 
de optimale verdeling van de aandacht en 
voldoende tijd om veel te oefenen met het 
springen. Qua kosten is het nog niet bekend 
maar je moet rekening houden met ongeveer 
€10,- per les. 
 

https://www.weideruiters.nl/agenda
https://d.docs.live.net/0454916b84fe0ecc/Weideruiters/Bestuur%20Weideruiters/Weideblattie/2022/weideruitersac@gmail.com
https://www.weideruiters.nl/agenda
https://www.facebook.com/weideruiters?__cft__%5b0%5d=AZX9tcQwPcHcnjRyKwolD6voLYCLvxnnBFE6wcXMHnLny8pPUVaSYUJpgew4DBNlktBsg4_aGTyiTGShcFK0uili6Sx-0WNwAtj-ypvj_foMAPp0yCPm6FFvQv0-pwyfXHqwitdpMA0AgHjZxwcofrvnUeMuLw-VBWznXg5X60d33KajhMYJlTOVbYZJHGdgp8Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/weideruiters?__cft__%5b0%5d=AZX9tcQwPcHcnjRyKwolD6voLYCLvxnnBFE6wcXMHnLny8pPUVaSYUJpgew4DBNlktBsg4_aGTyiTGShcFK0uili6Sx-0WNwAtj-ypvj_foMAPp0yCPm6FFvQv0-pwyfXHqwitdpMA0AgHjZxwcofrvnUeMuLw-VBWznXg5X60d33KajhMYJlTOVbYZJHGdgp8Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/weideruiters?__cft__%5b0%5d=AZX9tcQwPcHcnjRyKwolD6voLYCLvxnnBFE6wcXMHnLny8pPUVaSYUJpgew4DBNlktBsg4_aGTyiTGShcFK0uili6Sx-0WNwAtj-ypvj_foMAPp0yCPm6FFvQv0-pwyfXHqwitdpMA0AgHjZxwcofrvnUeMuLw-VBWznXg5X60d33KajhMYJlTOVbYZJHGdgp8Q&__tn__=-%5dK-R
mailto:weideruitersac@gmail.com
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We gaan beginnen met het inventariseren van 
de animo hiervoor. Dat betekent dat als je wil 
meedoen (We starten in januari/februari met 
de 6 springlessen) dat je je dan kan opgeven via 
een whatsapp bericht of via de mail. 
Contactgegevens vind je onder aan dit bericht.  
  
Graag willen we de volgende dingen van je 
weten als je je opgeeft:  
 

- Je naam 
- Doe je mee met een paard of pony 
- Welke dagen(avonden) zou je kunnen 

deelnemen aan de lessen? Keuze uit: 
dinsdagavond of woensdagavond. 
Vanwege wedstrijden en 
verenigingslessen is er enkel keuze uit 
deze 2 avonden.  

- Optioneel: een suggestie voor een 
springinstructeur.  

 
Bij voldoende aanmeldingen, wanneer er 2 
lessen van 4 deelnemers gevuld kunnen 
worden, volgt de lesindeling en verdere 
informatie.  
Uiteindelijk wordt de avond gekozen waarop 
de meeste mensen kunnen deelnemen. 
Belangrijk om te weten is dat de 6 lessen vooraf 
betaald moeten worden en je opgave  pas 
definitief is wanneer de lessen betaald zijn.  
De ervaring leert, dat bij vooraf betalen er 
minder last-minute afmeldingen zijn. Mocht 
tijdens de periode van de lessen kreupelheid 
van je rijdier het meedoen onmogelijk maken, 
dan kunnen we hier met de penningmeester 
overleg over hebben.  
 
We hopen op veel deelname dit indoorseizoen! 
 
Contactpersoon voor de springlessen: 
Roel Bruinenberg 
Tel.: 06-43422939 
Mail: h.d.roelbruinenberg@outlook.com 
 
HARTELIJK BEDANKT! 
Alle stemmers tijdens de RABO Club Support 
actie worden heel hartelijk bedankt! De club 
heeft hierdoor een mooi bedrag van €450 en 
een beetje mogen ontvangen! 
 

 
 
HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR HET STEMMEN , 
we hebben een prachtig bedrag ontvangen: €450+ 
 
Van de dressuurcommissie 
De outdoorwedstrijden lopen naar het einde 

en we zijn alweer bezig met de 

voorbereidingen voor het indoorseizoen. 

Wedstrijdkalender Indoor: Dit jaar voor het 

eerst niet alleen op vrijdag/zaterdag maar ook 

op zaterdag/zondag.  

Wat hetzelfde blijft is dat we het in het eerste 

weekend van de maand organiseren. 

Vrij/za  : december, februari 

 Vrijdag Z t/m ZZL paarden en pony’s

 Zaterdag B t/m M 

Zat/Zon  : november, januari, maart 

Zaterdag B/L paarden en B t/m   Z 

pony’s 

 Zondag M t/m ZZL paarden 

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan de 

wedstrijd geef je dan op bij 

jamillakyra@gmail.com of 0640727208 

Voor de dag zelf zijn er meerdere posten te 
bezetten en reserves voor het geval er iemand  
uitvalt zijn welkom. Sta je niet 
ingedeeld, maar wil je wel 
helpen? Geef dit door aan 
Jamilla of 
secr.weideruiters@hotmail.nl  
 
Alle info over de evenementen is te vinden op 
de facebookpagina en op de website van de 
Weideruiters en natuurlijk in het 
Weideblattie! 

h.d.roelbruinenberg@outlook.com
mailto:jamillakyra@gmail.com
mailto:secr.weideruiters@hotmail.nl
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Hebben jullie tips of leuke ideëen voor 
activiteiten, mail ze naar  
weideruitersac@gmail.com  
 

Sponsor Kliks 
LET OP: ga je iets online 

bestellen? Klik even via de 

website www.weideruiters.nl 

daar vind je het logo van 

Sponsor Kliks. Klik en kijk of je gewenste winkel 

daar bij staat en steun zo indirect je vereniging.  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 Bij een bestelling 

bij Dier All-In 

huismerk met 

vermelding WR krijgt de vereniging 10% van 

het bedrag van Van Benthem op de rekening 

gestort. De bestelling wordt ook nog eens bij 

je thuis afgeleverd! Registreer en bestel, daar 

heeft de club weer voordeel van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:weideruitersac@gmail.com
mailto:pennweideruiters@gmail.com
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ACTIVITEITEN KALENDER 2022/2023 VAN DE 

WEIDERUITERS IN EEN APARTE BIJLAGE OM TE 

PRINTEN. Veel plezier met alle activiteiten en 

succes met de wedstrijden!  


