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Nieuwtjes 

Inloopmoment Bestuursvergadering  

Het bestuur van de Weideruiters wil graag 

weten wat er leeft bij de leden van de 

vereniging en welke wensen en ideeën er zijn. 

Daarom is het idee ontstaan om een inloop 

moment voor leden te organiseren tijdens de 

maandelijkse bestuursvergadering van 20:00 – 

20:15  

We gaan graag met elkaar in gesprek over 

ideeën en suggesties, want samen maken we 

het nog beter!  

In 2019 staan de volgende 
bestuursvergaderingen gepland:  
- Donderdag 12december  
- Donderdag 9 januari  
 

We horen graag wanneer je gebruik wilt 

maken van het inloopmoment via 

weideruiters@gmail.com of neem even 

contact op met de bestuursleden via telefoon. 

Bingo avond 

Een paar weken geleden hebben we weer een 

bingoavond gehad bij de Weideruiters. 

Wederom was het een enorm succes! Er 

waren veel leuke en lekkere prijzen 

gesponsord en iedereen kon genieten van een 

lekker warm hapje en drankje. 

De prijzen vielen goed in de smaak en 

iedereen heeft het enorm naar zijn of haar zin 

gehad. De opbrengst van de bingo gaat 

uiteraard naar de Weideruiters, zodat we 

kunnen blijven ontwikkelen. 

Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft 

geleverd voor en tijdens deze geslaagde 

bingo! 

Open dag

Op 9 november was de open dag bij de 

weideruiters! ’s Ochtends werd er een 

interview gegeven bij RTV Drenthe; op stap 

met… en daarna kon het feest echt beginnen. 

We hadden een druk programma met shows 

(van zrz stables), clinics (dameszadel en 

Activiteitenkalender 
 

• 7 december pakjesavond 

Wedstrijdkalender 
 

• 13 & 14 december 
dressuurwedstrijd 

• 28 december springwedstrijd 

• 11 januari bixie wedstrijd 

• 24 januari dressuurwedstrijd 

• 8 februari bixie wedstrijd 

• 21 februari dressuurwedstrijd 

• 7 maart bixie wedstrijd 

• 20 maart dressuurwedstrijd 
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houding & zit) en proeflessen. Verder waren 

er nog hele gave spellen met leuke prijzen 

(gesponsord door fit en soepel dier – dieren 

osteopathie, trainingscentrum Liemburg Paard 

& Kracht, BeautifulPicture en Beestenboel 

Wezep) Iedereen was erg positief over de 

open dag en mensen die voor het eerst 

kwamen voelden zich direct thuis bij de 

Weideruiters! Iedereen bedankt voor de leuke 

dag! 

Feestavond 

Tijdens de feestavond kwam een gezellige 

groep mensen opdagen. We hebben eerst met 

z’n allen gebarbecued, maar de kinderen 

waren al snel uitgegeten. Die wilden graag 

spelen op het springkussen en met de bal in 

de grote rijbak. De volwassenen genoten wat 

langer van de heerlijke winter barbecue! 

Hoewel het koud was in de rijhal, hield 

iedereen zich warm door de gezelligheid en de 

heaters hielpen ook mee. Activiteiten 

commissie bedankt voor het verzorgen van 

deze leuke en gezellige avond!  

Banketstaven actie

 

Door het succes van vorig jaar gaan we ook dit 

jaar heerlijke banketstaven verkopen. 

Daarvoor hebben we jouw hulp ook nodig! 

We hebben 27 november de banketstaven 

binnen gekregen en de eerste dozen zijn al 

uitgedeeld. Er zullen meer dozen worden 

meegenomen naar de lessen voor de ruiters 

die staven willen verkopen( en kopen). Ook 

kunnen de staven worden gehaald bij Martha 

of Dineke. 

De kosten bedragen: 
3.50 per stuk en 3 voor 10 euro! 
 

We hopen dat al onze rijdende leden er veel 

van gaan verkopen. Veel succes allemaal! 

De opbrengst komt ten goede van de 

Weideruiters en zal besteed worden aan 

ontwikkelingen van de vereniging. 

Sinterklaas middag

6 December willen we sinterklaas vieren (met 

echte pieten!), voor al onze jonge leden en 

ook hun broertjes en/of zusjes. Natuurlijk is 

deze middag er ook voor onze leden met 

(klein) kinderen. kinderen in de leeftijd van 0 

t/m 14 jaar zijn welkom.  

Er wordt wel een bijdrage gevraagd van 5 

euro. opgeven kan via 

acweideruiters@gmail.com of via Dineke. 

Opgeven kan tot en met 3 december. 

 

 

 

mailto:acweideruiters@gmail.com
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Jaarwisseling

Dit is het laatste Weideblattie van dit jaar! 

Uiteraard gaan we volgend jaar weer verder 

met dit gezellige clubblad, maar voor nu 

wensen wij iedereen fijne feestdagen, een 

leuke en veilige jaarwisseling en een gelukkig 

nieuw jaar! 

 

In het zonnetje: Henk Eesting 

 

Deze maand staat Henk Eesting in het 

zonnetje, omdat hij één van de krachten van 

het klusteam is!  

Henk zorgt er iedere dinsdag voor dat de 

kantine netjes is aangeveegd en dat de 

kruiwagens en prullenbakken worden geleegd. 

Zijn vrouw maakt ook vaak op dinsdag de 

toiletten schoon. Vroeger maaide Henk ook 

altijd de weides, maar dit doet hij niet meer 

omdat zijn zicht de afgelopen jaren flink 

achteruit is gegaan.  

Vroeger had Henk wel 13 paarden, zowel 

spring-, dressuur-, men- als fokpaarden die 

werden bereden door verschillende ruiters. 

Henk is 24 jaar lid, zelf kwam hij iedere week 

mennen maar ook zijn andere paarden 

kwamen naar les. Op een gegeven moment 

kwamen Henk en de ruiters iedere week met 6 

paarden verdeeld over 3 dagen naar les. 

Henk vindt het het leukste om met paarden 

bezig te zijn, maar helaas laat zijn zicht dit niet 

meer toe.  

 

Even voorstellen: Martha Bisschop 

 

Mijn naam Martha Bisschop, 59 jaar, geboren 

als boerendochter aan de rieghoogstendijk in 

Hollandsche veld. Moeder van 4 kinderen en 7 

kleinkinderen, als jullie dit lezen is mijn 8e 

kleinkind geboren       Ik woon samen met 

Ronald Minke hij heeft 3 kinderen en 2 

kleinkinderen. Dus je snapt wel, met de 

verjaardagen is het een gezellige boel!  

Wij wonen in Nieuweroord en hebben een 

hobby boerderij met vele soorten dieren en je 

snapt het al, ook paarden. We hebben een 

merrie met een merrieveulen en Rosa een 

bonte (zie foto). Met Rosa rij ik bij de 

vereniging 2x, op de maandagavond en de 

woensdagmorgen. 
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Ik ben lid geworden bij de vereniging in 1995 

(toen samen met 3 kinderen), daarvoor nooit 

op een paard gezeten. Met Duro, ook een 

bonte, toen bij de western les meegereden. 

Helaas was ik een aantal jaren later nog de 

enige western ruiter en ben daarom 

overgegaan naar de dressuur lessen. 

Daarnaast mag ik graag de natuur in gaan en 

veel foto`s maken ook van uit het huis, want 

de reeen en vos en das lopen hier op de akker. 

Na enkele jaren nauw naast het bestuur 

geholpen te hebben, penningmeester 

geworden dit toen 6 jaar gedaan en in 2005 

gestopt. Dit jaar ben ik weer gestrikt voor deze 

functie      , ben sinds begin dit jaar ben ik de 

penningmeester van De Weideruiters. Dus zijn 

er vragen, wijzigingen en of andere zaken wat 

je wilt doorgeven mijn mail adres is 

pennweideruiters@gmail.com 

Groetjes allemaal van Martha 

 

Weideruiters familie 

Verjaardagen  
In december zijn Marike, Roelof-Jan, Kirsten, 

Nienke, Anouk, Germien, Janita jarig, van 

harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

 

Algemeen 

Klusteam 
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00 

tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en 

rondom de vereniging.  

 

Lestijden 
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak 
 

Dag Tijdstip Instructie 

Maandag 18:00 – 
21:00 

Leanne 
Koetsier 

Dinsdag 19:00 – 
21:00 

Savannah 
Pieters 

Woensdag 10:00 – 
11:00 
 
18:00 – 
20:00 

Savannah 
Pieters 
 
Leanne 
Koetsier 

Donderdag 
(vanaf 9 januari) 

19:00-
21:00 

Roos Knip 

Vrijdag (alleen de 
even weken) 

19:00 – 
20:00 

(info volgt) 

 
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je 
dan even minstens 24 uur van te voren af bij 
de instructie.  
 
LET OP: Dit rooster gaat wijzigen doordat we 
meer soorten lessen gaan aanbieden! 
 
Contact 
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat 

het ons dan weten via 

weideblattie@gmail.com 

Sponsoren 

 

 

 

mailto:pennweideruiters@gmail.com
https://www.auto-wobo.nl/
https://www.epkuik.nl/
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https://hendrikswijkje.nl/
https://tencaatmontage.nl/#home
https://www.kroezen-sieders.nl/
https://www.autobedrijfmartens.nl/
https://www.debandenbeurs.nl/
https://www.deboer-aanhangwagen.nl/
https://www.foox.nl/

