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Activiteitenkalender 2021 

• 29 augustus Spetterrit  

• 11 september Club BBQ 

• 18 september   grote clubactie  

• 2 oktober Kinderbingo 

• 9 oktober Pub Quiz 

• 23 Oktober Paarden-rommelmarkt 

• 13 november Bingo 

• 26 november Sinterklaas  
Wedstrijdkalender 2021 outdoor  

• 3 juli Dressuur 

• 7 augustus Dressuur  

• 21 augustus Bixie 

• 4 september Dressuur  

• 11 september 
Clubkampioenschappen  

 
 

 

Van het bestuur tafel 

 

De afgelopen maand is er weer veel gebeurd. 
We hebben de statuten doorgenomen in het 
kader van de nieuwe wet op bestuur, de WBTR 
die o 1 juli jl.. van kracht werd. De benodigde 
wijzigingen zullen in de ALV van 2022 ter 
stemming komen om vervolgens notarieel 
vastgelegd te worden. Ben je geïnteresseerd 
wat de WBTR inhoudt, mail 
weideruiters@gmail.com o.v.v. WBTR dan 
wordt de uitleg toegestuurd. 

N.a.v. de ALV is er onderzocht of onze daken 
geschikt zijn voor de verhuur voor plaatsen van 
zonnepanelen. Helaas is door de aanwezigheid 
van de licht doorlatende platen geen rendabel 
plan op te zetten. Inkomsten zullen dus 
voornamelijk door wedstrijden/kantine 
inkomsten gerealiseerd moeten worden.  

Onze verzekeringsagent heeft het ook druk 
gekregen met ons. Allereerst de diefstal van 
goederen met het geluk dat de trekker 
(weliswaar met schade) weer teruggevonden 
is. Daarna kregen we een dikke hagelbui te 
verwerken met grote gaten in het dak tot 
gevolg. De kantine en voorraadkamer waren 
doorweekt. Jannie en Martha hebben 
meerdere dagen gezwoegd om alles weer 
droog en schoon te krijgen. Hulde dames!! 
Ondertussen is het dak gerepareerd en blijven 
de hagelbuien weg.  

Voor de renovatie van het dak van de oude 
rijhal zijn offertes aangevraagd. We zijn nu 
bezig met de financiering. Hiervoor is er ook 
een renovatiefonds ingesteld waar iedereen 
die de club een warm hart toedraagt een 
bedrag kan storten: het rekeningnummer is: 
NL89RABO0368708160 t.n.v.  Landelijke 
Rijver./Ponyclub De Weideruiters. met 
vermelding: bijdrage renovatie  

Ook niet leden kunnen zo bijdragen aan de 
vereniging, dus delen zou ik zeggen. tot zover 
en tot ziens.  

Namens het bestuur, Frédérique 

Corona maatregelen 

Helaas neemt het aantal besmettingen weer 
toe en hebben we op 9 juli kunnen horen dat 
de maatregelen weer aangescherpt worden.  
Gelukkig kunnen we wel gewoon door blijven 
sporten, maar moeten we wel waakzaam 
blijven en de basisregels volgen: 

Was handen/ Houd afstand/Blijf thuis bij 
klachten. Laten we er samen voor zorgen dat 
we onze activiteiten op een veilige en prettige 
manier kunnen blijven houden. Blijf gezond! 
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Wil je de hal, oud of nieuw,  reserveren voor je 
individuele rit, kijk naar de beschikbaarheid op 
https://www.weideruiters.nl/agenda  

 
Vanuit de activiteitencommissie  
 
Na de zomervakantie gaan we van start met 
een variëteit aan activiteiten zie kalender en 
zet het alvast in je agenda!  
Hebben jullie tips of leuke ideëen mail ze naar 
acweideruiters@gmail.com  
 

Club Barbecue  
 
Een heerlijke BBQ voor alle 
onze leden maar ook voor 

onze lesgevers. Wanneer? Zaterdag 11 
september na onze clubkampioenschappen. 
Hoe laat de BBQ’s aan gaan hangt af van het 
verloop van de kampioenschappen, maar 
iedereen krijgt genoeg tijd zijn of haar rijdier 
naar huis te brengen.  We kijken ernaar uit 
gezellig met elkaar na te praten over de 
kampioenschappen en te vieren dat we weer 
samen zijn na het afgelopen jaar met 
restricties.  
 

Tweedehands paarden rommelmarkt 
 
Zaterdag 23 oktober kun je je oude paarden 
spullen verkopen op de tweedehands paarden 
rommelmarkt! We beginnen om 11:00 tot 
ongeveer 15:00.  
 
De plekken zijn 3 meter breed en 2 meter diep. 
Voor leden €5.00 voor niet leden €7.50 voor 
winkels en webshops €17,50. Heb je aan 1 
plekje niet genoeg dan kun je altijd voor 2 
plekjes kiezen dan worden de kosten wel iets 

anders: twee plekjes voor leden €7,50 niet 
leden €10,00 en voor winkels/webshops 
€25,00  
Opgeven kan via: acweideruiters@gmail.com  

 
Clubkampioenschappen  
 
De Weideruiters Clubkampioenschappen; 
zaterdag 11 september gaan we er weer een 
gezellige en sportieve dag van maken: 
dressuur, springen en Working Equitation (2 
onderdelen) staan op het programma. Tijdens 
het opmaken van het klassement door de 
wedstrijdleiding is er de mogelijkheid voor alle 
combinaties deel te nemen aan een extra 
onderdeel....wat dat is? Verassing!! De 
prijsuitreiking is te paard. Alle (startkaart) 
leden kunnen meedoen. Om mee te dingen 
naar de titel 'Club kampioen 2021' moet je aan 
beide onderdelen meedoen. Dus dressuur EN 
springen of beide onderdelen van WE. We 
hopen op een gezellige en sportieve dag met 
veel deelnemers en aanwezigen. (let op 
Coronamaatregelen geldend op die datum). 
 
Vanaf nu kun je opgeven via 
acweideruiters@gmail.com geef aan welke 
klasse dressuur en springen je rijdt.  
Zet je er ook even bij welke categorie je rijdt 
bixie/pony/paard/working equitation  
 
Lessen 
 
In de zomervakantie gaan de lessen gewoon 
door!  
Er zullen lessen worden samengevoegd als er 
leden op vakantie zijn om wel volle lessen te 
houden.  
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Consumptie bonnen  
 
Per 1 juli krijgen onze vrijwilligers die helpen bij 
een wedstrijd 2 consumptie bonnen. 
Die bonnen zijn alleen op de wedstrijddag te 
besteden, met de bonnen kun je patat, snacks, 
tosti of een flesje frisdrank bestellen. Koffie 
thee of ranja zijn onbeperkt verkrijgbaar.  
 
Grote Clubactie 
 
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 een goede verkoop!  
 
Zomervakantie  
 
En dan zitten we in juli de kinderen krijgen bijna 
schoolvakantie 6 weken bij huis…. Maar ook wij 
hebben vakantie en gaan met ons gezinnen of 
met onze partners op vakantie! In de maand 
augustus zal er geen Weideblattie in de mail 
verschijnen, september komt er weer een 
nieuwe weideblattie!  
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne 
vakantie!!!  

 

Klusteam 
 

Onze topper Henk Doldersum 
zit in de lappenmand. 

Namens alle leden wensen we 
Henk een spoedig herstel toe! 

 
Het klusteam heeft versterking gekregen en 
wel door Willem van Dalen, rijdend lid bij de 
donderdagavond les. Super Willem dat jij het 
team komt aanvullen. Niet alleen Willem 
brengt de gemiddelde leeftijd drastisch 
omlaag, voor incidentele acties is ook Bert van 
Dop bereidt gevonden waar nodig de handen 
uit de mouwen te komen steken. Fijn dat ook 
een betrokken ouder van een van onze leden 
tijd in onze club wil steken, top Bert! 
Zo hebben we wat meer mankracht, maar hulp 
kan het team altijd gebruiken. 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.  
 
Even Voorstellen  
 
Hallo allemaal, mijn naam is Inge, ik ben 41 
jaar en trotse moeder van 3 kids, Ian (11), Evi 
(6) en Lois (4). 
Ik rij al sinds dat ik 4 jaar was. Wij hadden het 
geluk dat onze opa van paarden hield. Tot mijn 
16e heb ik veel gesprongen bij de pony’s. Met 
mijn D-pony Leroy was ik ZZ springen. Met mijn 
pony Mister X ben ik Nederlands kampioen 
springen geworden in het M springen voor E 
pony’s. Daarna heb ik de overstap naar de 
paarden gemaakt en me gefocust op de 
dressuur. Met mijn paard Liberty heb ik de 
ORUN cursus gedaan. Met hem reed ik ZZ licht. 
Sinds 2 jaar wonen we in Nieuweroord en heb 
ik het geluk stallen, land en een bak rondom 
het huis te hebben. Nu heb ik een hele lieve 
KWPN merrie, Breeze, met haar wil ik straks in 
het M1 gaan starten.  
Ik geef met veel plezier les op woensdag avond 
aan een groepje lieve meiden. 
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Met vriendelijke en gastvrije groet,   
Inge van ’t Hooge 
 
Hitteprotocol 
 
Het warme weer komt eraan… hoe zat het ook 
alweer met het wel of niet door gaan van de 
lessen boven de 27 graden… weet jij het nog? 
Je leest het hitteprocotol op onze site    
Hitte Protocol 2020 | weideruiters 
 

   
Sponsor 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 rijbaan 

Dag Tijdstip Instructie 

Maandag 18:00 – 
21:00 

Nicole Kist 

Dinsdag 19:30 – 
20:30 

Savannah 
Pieters 

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

Savannah 
Pieters 
 
Inge van ‘t 
Hooge 

Donderdag 18:30 - 
20:30 

Alexandra 
Huizinga  

 
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je dan 
even minstens 24 uur van tevoren 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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