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Inleiding
Beste leden en bekenden/belangstellende, daar zijn we
weer dit keer met alweer de vijfde uitgave van “Het
Weideblattie”. Het doet ons goed u op deze manier op de
hoogte te kunnen houden over het verenigingsleven en de
gebeurtenissen in en om de ‘paardengangen’.
Ook leden mogen nieuwtjes en bijzonderheden aandragen!
Wanneer er vragen zijn, kom er mee naar het bestuur.
Het bestuur hoopt zoveel mogelijk bijzonderheden ten hore
te komen, maar kan niet voorkomen dat er wat over het
hoofd wordt gezien.

Van de bestuurstafel
Het nieuwe jaar is weer begonnen en de eerste
vergaderingen zijn er alweer geweest met het algemeen
bestuur, bouwcommissie, wedstrijdcommissie en de
sponsorcommissie.
Een aantal leden van ons hebben alweer de nodige punten
bij elkaar gereden tijdens de wedstrijden en ik kijk dan altijd
met veel belangstelling op de uitslaglijsten of er een
Weideruiter bij is. Helemaal top ruiters wat jullie presteren
tijdens de wedstrijden.
Zoals ik al schreef zijn de eerste vergaderingen alweer
geweest. Op 6 januari hebben we een ingelaste
ledenvergadering gehad welke in het teken stond van o.a.
de voortgang van de nieuwbouw. De opkomst was groot
voor wat gebruikelijk is. Meer dan 65 leden waren er en dit
geeft als bestuur/vereniging de betrokkenheid van onze
leden aan. Wij hebben onder andere ook de jaaragenda
goedgekeurd. De jaaragenda kunt u vinden op onze site
www.weideruiters.nl.
De brief die de KNHS heeft verstuurd naar de gemeente
Hoogeveen ter ondersteuning van de financiering van de
nieuwbouw is besproken. Helaas heeft de gemeente
Hoogeveen niet de financiële middelen om de
paardensport in de gemeente Hoogeveen te ondersteunen
waardoor ook onze vereniging niet kan uitgaan van een
financiële bijdrage in de nieuwbouw van onze rijhal. Echter
laten we het hier niet bij zitten en zal ik nog een poging
ondernemen om via een andere weg de bestuurders van de
gemeente Hoogeveen er van te overtuigen dat het beleid
op dit punt veranderd moet worden. Verder in deze brief
leest u meer over de voortgang van de nieuw bouw.
De jaaragenda was nog niet gedrukt en er kwam al een
wijziging voor zaterdag 21 april. Verder op in het blattie
leest u hier meer over.
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Wist-u-dat

Tijdens de ledenvergadering is besloten dat de vereniging
obligaties uit gaat geven en dat het donateurs lidmaatschap
weer in het leven geroepen wordt. Verder op in deze
nieuwsbrief leest u hier meer over. Wel vind ik het
belangrijk om te noemen dat een ieder lid de rijbaanregels
in acht dient te nemen. En ik wil jullie vragen om met
elkaar rekening te houden tijdens, voor of na het rijden.
Zoals we allen weten staan de meeste paarden en/of
pony’s tijdens slechte weersomstandigheden bijna hele
dagen op stal. Wat is er dan mooier om even naar de
vereniging te rijden en je paard of pony lekker los te rijden
of even te laten longeren. Dit moet kunnen want daarvoor
hebben we immers een binnen rijbak. Dat er momenten
zijn waarop het gewoon druk is en iedereen bijna tegelijk
wil rijden dan kan er wel eens wrijving ontstaan. Ik wil jullie
vragen om rekening met elkaar en met de paarden en
pony’s te houden en even met elkaar te overleggen hoe het
één en ander opgelost kan worden! Immers de rijbak is van
ons allemaal en het bestuur wil geen scheidsrechter gaan
spelen. Ik vraag dan ook nog even geduld van een ieder
want voor we het weten is het buitenseizoen weer
aangebroken en kunnen we allemaal weer naar buiten en
dan is er genoeg ruimte voor ons allemaal!!! (mens en
paard)
Zoals op de jaaragenda vermeld, staat er op 23 maart de
algemene ledenvergadering gepland. Jullie krijgen allen
hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Ook zal er een
uitnodiging bij de rijbak en in de kantine op gehangen
worden. Ik hoop dat jullie allen aanwezig zullen zijn want
waarschijnlijk kunnen we het glas heffen op een bijzonder
moment.
Verder heb ik een aantal nieuwe leden mogen ontmoeten
en ik hoop jullie binnenkort op een activiteit binnen onze
vereniging te mogen ontmoeten. Wij heten jullie welkom
en dat jullie veel rijplezier binnen onze vereniging mogen
hebben !
Voorzitter, Karin Pastoor
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Bericht vanuit de bouwcommissie

De daadwerkelijk nieuwbouw begint steeds dichterbij te komen! Op dit moment speelt er zich veel hectiek af achter de
schermen. Beslissingen hangen van elkaar af.
Dinsdag is het termijn verlopen van ter-inzage-ligging van het definitieve bestemmingsplan. Een spannend moment was dat!
Donderdag hebben we mondeling bericht gehad. De raad van State heeft geen bezwaren ontvangen, dat betekent dat er een
definitieve stempel geplaatst kan worden op het bestemmingsplan. Volgende week verwachten we de daadwerkelijke
schriftelijke bevestiging.
Op 16 December is de omgevingsvergunning aangevraagd. In februari hebben we een brief ontvangen met de nog aan te
leveren stukken voor het completeren van de omgevingsvergunning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
brandveiligheidaspecten en het Besluit Landbouwbeheer. Maar ook word alsnog een bodemonderzoek verwacht van grond
waar de nieuw te bouwen hal wordt gevestigd. Dit geeft helaas weer kosten met zich mee, maar is wel noodzakelijk om de
omgevingsvergunning te kunnen afronden. Het bodem onderzoek heeft ondertussen plaatsgevonden. De gegevens zijn
geanalyseerd op het lab. Vrijdag hebben we telefonische goedkeuring gekregen, er zin geen bijzonderheden gevonden in de
grond en in het grondwater! Volgende week wordt ook hiervan het officiële rapport verwacht.
Dat betekent dat er nu niets meer in de weg lijkt te staan om de omgevingsvergunning af te geven door de gemeente!
Als de twee bovenstaande aspecten daadwerkelijk afgerond zijn dan kunnen we spoedig starten met de bouw van de hal.
Op dit moment zijn de contacten met het bouwbedrijf weer aangescherpt en volgt er een gesprek omtrent de definitieve
bouwtekeningen. Aan de hand van deze bouwtekeningen kunnen de materialen besteld worden (denkend aan staal, fundering
en vorstkering).
Een voorwaarde om materialen te bestellen is natuurlijk de vastlegging van de financiering. Er is ondertussen een officiële
offerte ondertekend van de Rabobank. Hier is tijdig aangewerkt, omdat de rentes op dit moment erg laag zijn.
Groetjes namens de Bouwcommissie

Gebouwen en terrein
De binnenbak heeft zich goed gehouden deze winter ondanks de strenge vorst kon er toch gewoon gereden worden.
Het is echter wel de bedoeling dat een ieder die gebruik maakt van de manege de stands mest en haarvrij achterlaat.
Dit geldt ook voor de binnenbak. Wij willen hier nogmaals op aandringen omdat het nog wel eens gebeurt dat er mest
achterblijft, dit is voor degene die na u komt ook erg vervelend.
Ook gebeurt het dat de trailers bij de manege schoon worden gemaakt en de mest in de sloot naast de manege wordt gedumpt.
De boseigenaar heeft hierover geklaagd,wij dringen er op aan om de trailers thuis schoon te maken en hier rekening mee te
houden, de club is van ons allemaal dus moeten we het samen doen.
Er wordt sinds enige tijd van alles ontvreemd wat wij zeer betreuren daarom waren we genoodzaakt om camera’s op te hangen,
ziet of hoort u wat meld dit bij het bestuur.
Nog even de tijden van het slepen van de bak:
Dinsdag van 09:00 uur tot 11:00 uur of langer indien nodig
Donderdag van 16:00 uur tot 17:00 uur na die tijd mag er ook niet meer gereden worden
menners willen ook graag rustig op de menkar zitten
Vrijdag van 09:00 uur tot 10:00 uur
Hiervoor u begrip !!
SAMEN KUNNEN WE HET MOOI HOUDEN !!!!!!!

Schoonmaaklijsten
Zoals jullie gezien hebben is het wekelijkse schoonmaken weer begonnen.
De lijsten zijn weer per mail rondgestuurd en uitgedeeld.
Ook is de planning te raadplegen op onze site en in de hal van de kantine.
Mocht je een keer niet kunnen dan willen we je vragen om zelf voor vervanging te zorgen.
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Onderlinge dressuur wedstrijd
zaterdag 4 februari 2012

De eerste onderlinge voor paarden, pony’s en de bixie is
alweer verreden. Het was de eerste van het jaar, van
de competitie, maar ook de eerste van Marianne
Voorzanger en mij (Hennie Timmerman)
als wedstrijd commissie. Veel deelnemers hadden zich op
gegeven. Maar liefst 34 paarden, pony's en bixie ruitertjes.
Helaas door het slechte weer vielen er heel wat
combinaties uit, maar hielden we er toch nog eens 24 over.
We zijn deze dag eens anders begonnen als dat we normaal
beginnen. We zijn gestart met de paarden daarna de pony's
en als laatste de bixie. De jury deze dag was Debbie Evers
die met de prijsuitreiking ook nog even een woordje sprak
dat er over het algemeen heel netjes gereden werd. Leuk
compliment voor iedereen ! Jury en vrijwilligers bedankt
voor jullie hulp en inzet!

Uitslagen van de Bixie Dressuur deelnemers:
Naam

Pony

Cat

Pnt

1

Nienke Schonewille

Timmy

A

83

2

Selena vd Sleen

Meagan

D

78

3

Charlotte vd Hoek

Lady

C

75

4

Femke Martens

Kim

A

73

Mandy Verschoor

Mona

B

73

6

Anouk vd Vinne

Sylvester

A

69

7

Annick Verschoor

Mona

B

68

De dag is onlangs het slechte weer mooi verlopen leuk ook
om te zien dat er ook een aantal nieuwe ruiters mee reden
die we nog niet eerder gezien hadden.
Uitslagen dressuur paarden-combinaties
Naam

Paard

Cat

Pnt

1

Merel Leedeman

Don Diablo

P

189

2

Jolanda vd Hoek

Tess

P

189

3

Mariska van Dijk

Ziezo

P

172

4

Melanie Snel

Bianca

P

171

5

Paula Kroesen

Donetta

P

169

6

Manon Kroesen

Chienie

P

151

Oefening brandweer

Uitslagen dresuur pony-combinaties
Naam

Pony

Cat

Pnt

1

Lisa van Achteren

Jessy

A

203

2

Melissa Vuurpijl

Sammy

B

203

3

Esmee Fik

Jessy

A

201

4

Sanne Schonewille

Blacky

C

200

5

Jos Voorzanger

Katinka

E

199

6

Nicky Snippe

Maykel

C

197

7

Jaden Engels

Sjors

B

196

8

Quinty Suurd

Indy

E

195

9

Mariska Oosterveld

Sammy

C

194

10

Kaylee Winkel

Rambo

E

193

11

Astrid Gerrits

Sindy

D

190

12

Jordy Oelen

Jumper

B

190

Mariëlle Lunenborg

Osiris

E

190

14

Inge Oelen

Bonte Peter

C

188

15

Chantal Joosten

Liset

D

178

Willem van Dalen één van onze leden is werkzaam bij de
vrijwilligersbrandweer van de Krim en heeft op 6 februari
een oefening bij ons opgezet in de kantine. Afgelopen
zomer heeft de brandweer uit de Krim al een aantal keren
moeten uitrukken voor de bermbranden en de bosbranden
bij ons terrein. Het voordeel voor onze vereniging van een
oefening binnen is dat de brandweermensen een beetje
een indruk krijgen om wat voor een gebouw het gaat en
hoe zo’n gebouw in elkaar staakt. Wij hopen het natuurlijk
nooit mee te maken in het echt.

Camera toezicht
Onlangs is er aangifte gedaan bij de politie van vernieling bij
de club en poging tot diefstal bij opslagruimten. Al enige
tijd worden er zaken ontvreemd van bezems tot w.c.papier. Er is inmiddels contact geweest met de politie.
Er is besloten om camera’s op te hangen. Binnenkort zal er
een overleg met de wijkagent plaatsvinden wat we als
vereniging kunnen doen tegen deze onzinnige acties. Wij
houden jullie op de hoogte en mocht je wat zien laat het
weten aan het bestuur.

Nieuwe leden melden zich
Hieronder staan onze nieuwe leden vermeld, zodat een
ieder beter op de hoogte is, van wie onze nieuwe leden zijn,
en hen daardoor ook makkelijker wegwijs kunnen maken
op onze vereniging. Namens ons allen welkom, en wij
wensen jullie een fijne tijd als “Weideruiter” toe!!
Paarden:
Marion Coenraad-Kroezen

Recreanten:
Winette van der Weide
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Instructie

Koetsiersbewijs

Het gaat goed met de lessen van onze vereniging! Er komen
maandelijks meerdere nieuwe aanmeldingen binnen en de
lessen zijn goed gevuld. Op de maandag is er van 17:30 tot
18:30 uur zelfs weer een nieuwe les bijgekomen en op de
woensdagmorgen is er ook een nieuwe les bij gekomen.

Zoals jullie hebben kunnen lezen op de vereniging en
middels de mail staat er voor 6 maart een informatieavond
gepland voor de cursus koetsiersbewijs enkel- en tweespan.
Voor veilig en verantwoord aangespannen rijden. Het
Koetsiersbewijs is voor koetsiers wat het rijbewijs is voor
automobilisten ... Door het behalen van het Koetsiersbewijs
draagt u bij aan een veiliger beoefening van de
paardensport en de versterking van de positie van de
recreatieve paardensport in Nederland.
Het Koetsiersbewijs houdt in dat de menner:
de kennis en vaardigheid heeft om met een
aanspanning veilig in het terrein en op de
openbare weg te rijden
verantwoord kan omgaan met de aanspanning
zich als gast in het terrein weet te gedragen
weet dan aan andere weggebruikers geen last of
schade mag worden toegebracht

Het afmelden voor de lessen gaat nog wel wat moeizaam.
Het komt nog regelmatig voor dat we onze instructeurs
moeten betalen voor een les waar maar 1 of 2 combinaties
in rijden. Zeker nu, met de nieuwe rijhal op komst, is het
van groot belang voor onze vereniging om gezamenlijk een
beetje op de kleintjes te letten. Het tijdig afmelden voor de
lessen hoort hier uiteraard bij. Het stelt de instructeurs in
staat om lessen samen te voegen en daarmee onnodige
kosten te voorkomen. Het geld dat hiermee wordt
bespaard kan natuurlijk ook weer worden ingezet om leuke
activiteiten van te realiseren voor de vereniging.
Voor wat de extra springlessen op de dinsdagavond betreft
zijn we aan het overleggen hoe we dit vorm kunnen gaan
geven. We hopen bij aanvang van het outdoor-seizoen (1
april) van start te kunnen gaan.
Tot slot het verzoek aan de leden om de instructeurs , die
zich inzetten voor onze vereniging, te respecteren. Al onze
instructeurs/instructrices beschikken over een
instructeursdiploma en hebben de benodigde ervaring.
Toch komt het nog voor dat mensen die langs de rijbaan
staan (ouders, paardeneigenaren en overige derden) zich
bemoeien met de lessen. De beste stuurlui blijken ook hier
aan wal te staan. Voor de instructie, ruiters/amazones en
overige toeschouwers kan dit erg storend zijn. Vanuit het
bestuur dan ook het verzoek aan alle leden om geen
bemoeienis te hebben met de lessen zolang men geen deel
uitmaakt van de betreffende les. Men dient zich alleen in
de rijbaan te bevinden tijdens de leswisseling om te helpen
met op en afstijgen. Daarbuiten alleen op uitdrukkelijk
verzoek van de instructie. Eventuele vragen en/of
opmerkingen kunnen na de les worden gesteld.
Meningsverschillen en onrechtmatigheden kunnen, indien
men er met de instructeur niet uit komt, rechtstreeks bij
het bestuur worden gemeld.

Obligaties
Op verzoek van een aantal leden is er vorig jaar gesproken
over het uitgeven van obligaties. Nadat er overleg is
geweest met de notaris van Linge en Tillema over hoe en
op welke wijze dit tot uitvoer kan worden gebracht is het
volgende besloten. De vereniging geeft ter gedeeltelijke
financiering van de nieuw te bouwen rijhal, met opslag en
verenigingsgebouw, obligaties uit. In de algemene
ledenvergadering van 6 januari is er in gestemd om
obligaties te gaan uitgeven. Bij algehele stemming is
aangenomen dat er obligaties uitgegeven worden.
Deze obligaties worden uitgegeven tegen betaling van een
honderd euro (€ 100,00) en van twee honderdvijftig euro (€
250,00). De obligaties zullen voor het eerst uitgegeven
worden tijdens de algemene ledenvergadering op 23 maart.
Over de voorwaarden van de obligaties kunt u terecht bij
de penningmeester of de voorzitter.

Aan het eind van de cursus is de cursist in staat om zich
veilig en vaardig in het verkeer te bewegen met een
aanspanning. De cursus start na verwachting in april 2012
onder begeleiding van Janna Moorlag. De theorielessen
worden gegeven in de kantine van de vereniging van
PC/LR/MV “De Weideruiters” en de praktijklessen zullen, in
overleg, per groep worden gegeven. Ter afsluiting van de
cursus zal een examen worden afgenomen door de
Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR).
Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Jolanda
ten Caat.

Donateurslidmaatschap
Voor de leden die al wat langer bij onze vereniging zijn was
het donateurs lidmaatschap geen onbekende. Vroeger ging
men met een lijst langs de deuren om het geld toen nog in
guldens op te halen. Door alle veranderingen in het
betalingsverkeer is ook het donateurs lidmaatschap
verdwenen. Anno 2012 wordt dit weer in het leven
geroepen. Tijdens de algemene ledenvergadering is hier
ook over gestemd. Voor de borgstelling van het SWS was
het donateurs lidmaatschap ook één van de voorwaarden
om borg te staan voor de lening voor de nieuw te bouwen
rijhal. Bij stemming is dan ook besloten om het donateurs
lidmaatschap weer in te voeren. Ieder lid (gezin) maakt
twee mensen donateur. Dit kunnen je opa of oma zijn, je
oom, tante, iemand van je werk of gewoon een bekende.
Ieder lid (gezin) krijgt twee donateurs kaarten toegezonden
waarmee ze twee leden kunnen maken. De donateurs
krijgen middels de mail het Weideblattie, het Weidenieuws
toegezonden en o.a. bij een gezellige feestavond zullen ook
zij uitgenodigd worden. De donateurs inschrijfkaarten
liggen ook vanaf volgende week bij ons op de vereniging.
Ken je iemand die je nu al lid wilt maken vraag naar een
donateurs kaart bij een van onze barmedewerkers.
Tijdens de algemene ledenvergadering zullen ze ook
uitgedeeld worden.
Een donateurs lidmaatschap kost € 10,--per jaar
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Uitslagen onderlinge spring wedstrijd zaterdag 3 maart 2012
Uitslagen springen ponycombinaties:
Naam

Paard/pony

Pnt

Tijd

Barrage

Tijd

1

Nicky Snippe

Duo Penotti

0

38.00

0

33.55

2

Nicky Snippe

Maykel

0

37.95

0

34

3

Lisa van Achteren

Jessy

0

59.0

0

48.53

4

Esmee Fik

Jessy

8

1.17.50

5

Louise Guichelaar

Loys

uitgebeld

6

Mariska Oosterveld

Sammy

uitgebeld

7

Melissa Vuurpijl

Sammy

val

8

Melanie Snel

Duko (BM)

val

9

Melanie Snel

Bianca (BM)

4

49.44

10

Quinty Suurd

Indy (BM)

0

41.22

0

37.22

Uitslagen springen bixiecombinaties:
Naam

Pony

Cat

Klasse

Pnt

1

Annick Verschoor

Mona

B

AA

29

2

Selana vd Sleen

Meagan

D

AA

25

3

Anouk vd Vinne

Sylvester

A

AA

24

5

Mike Snippe

Fay

B

AA

24

Naam

Pony

Cat

Klasse

Pnt

1

Nienke Schonewille

Timmy

A

A

30

2

Mandy Verschoor

Mona

B

A

29

3

Daphne Snippe

Fay

A

A

21

4

Anouk Snippe

Duo Penotti

B

A

20

5

Jaden Engels

Sjors

B

A

15

6

Mike Snippe

Fay

B

A

17 3xw

Hier even een berichtje vanuit de wedstrijdcommissie
Van de vorige wedstrijdcommissie zijn er veel ervaren mensen gestopt. Zij hebben wel aangegeven nog als vraagbaak te
fungeren. We willen dan ook Kirsten Metselaar, Lisa van de Most en Trudy van der Hoek van harte bedanken voor hun inzet!
Gelukkig hebben we veel leden, die de komende jaren mee willen helpen de wedstrijden te organiseren. Daar zijn we erg blij
mee.
We vergaderen elke maand. In deze vergadering bespreken we verbeterpunten voor de wedstrijden en we kijken vooruit naar
de wedstrijden, die nog komen. Voor dit jaar gaan we de draaiboeken, die er al zijn, aanvullen en up-to-date maken. Dit jaar
gaan we ook kijken of het goedkoper kan met de rozetten en bekers. We gebruiken nu ook één email adres voor alle mail van
de wedstrijdcommissie, nl. secr.weideruiters@hotmail.nl
Ook proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden om zo veel mogelijk geld voor de vereniging te verdienen.
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De taakverdeling is als volgt:
Onderlinge wedstrijden:
Hennie Timmerman en Marianne Voorzanger
Officiële pony’s dressuur:
Ellen Bouwmeester
Mennen:
Jolanda ten Caat en Janna Moorlag
Officiële paarden dressuur 1:
Marianne Voorzanger
Officiële paarden dressuur 2:
Karla Bos-Veuger
Officiële bixie dressuur/springen:
Karina Schonewille
Officiele springwedstrijd voor
paarden/pony’s binnen/buiten:
Het bestuur
Clubkampioenschappen:
Het bestuur
Dressuur binnen in de nieuwe accommodatie is pas in oktober en november en dat hebben we nog niet verdeeld.
Verder hebben we een paar algemene taken verdeeld om ook voor jullie als lid meer duidelijkheid te hebben:
Vrijwilligers:
Lienke Bakker, Berlinda Winkel en Trudy van der Hoek
Juryleden:
Hennie Timmerman, Marianne Voorzanger en Trudy van der Hoek
Binnen de wedstrijden zijn er ook weer een aantal taken:
Secretariaat:
Sabine Breukelman (paarden)
Hennie Timmerman (alles)
Karla Bos-Veuger (alles, vraagbaak)
Marianne Voorzanger(alles)
Aanvragen wedstrijden:
Karla Bos-Veuger
Hennie Timmerman
Marianne Voorzanger
Hindernissen regelen en ophalen
en medeorganisatie springwedstrijd:
Juliette Laskewitz
Ik zou nog graag even willen benadrukken dat we een vereniging zijn en dat we allemaal vrijwillig en vooral gezamenlijk ons best
doen om de vereniging op de kaart te zetten! Ik ben heel blij met de mensen die zich hebben aangemeld bij de
wedstrijdcommissie. Alvast bedankt hiervoor!
Als jullie nog ideeën of vragen hebben dan hoor ik het graag!
Marianne Voorzanger
0610385425

Lentefair op 21 april 2012
Vorig jaar heeft de sponsorcommissie een avond
enthousiast zitten brainstormen. Doel van deze
brainstormsessie was: zoveel mogelijk activiteiten
bedenken die geld in het laatje brengen, want dat kunnen
we natuurlijk als club goed gebruiken met de
nieuwbouwplannen voor de deur. Die avond is het idee
ontstaan om een Fair te organiseren. En dat gaan we doen!
Zaterdag 21 april 2012 houden we een Lentefair op ons
terrein aan de Marten Kuilerweg. We hopen natuurlijk op
heel veel bezoekers op deze dag; ook niet-leden zijn van
harte welkom. De entree voor alle bezoekers is gratis.
Op deze dag is er voor iedereen - jong en oud - wat te doen.
Het wordt proeven en genieten ! De dag kent een
gevarieerd programma met o.a. demonstraties met honden
en paarden. We organiseren een rommelmarkt, een
kinderspelletjeshoek, schminken, make-up
demonstratie/nail- en hairtips voor de jeugd, een rondje op
de pony rijden etc.
En natuurlijk ontbreekt een verloting niet. We willen deze
dag graag opluisteren met muziek en dans.

Ook zijn we druk doende om een groot aantal bedrijven te
benaderen met de vraag of ze met een stand aanwezig
willen zijn op de Lentefair, zodat we een gevarieerd aanbod
van bedrijven/standhouders hebben.
Middels flyers die we in de regio gaan verspreiden,
vermelding op evenementen websites, regionale krantjes
etc. geven we veel publiciteit aan de Lentefair, zodat we
veel bezoekers mogen verwelkomen.
Al met al zijn we hard bezig om een gevarieerd programma
in elkaar te zetten, dat hopelijk flink wat geld gaat
opbrengen.
Hiervoor hebben we natuurlijk veel hulp nodig. Hulp in vele
vormen. Natuurlijk vrijwilligers die op 21 april a.s. willen
meehelpen om de dag tot een groot succes te maken. Lijkt
het je leuk om op deze feestelijke dag mee te helpen, dan
kun je dit via mail melden bij Zwanita Tulner,
z.tulner@ziggo.nl
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Maar ook doen we een beroep op onze leden om
cadeautjes in te leveren voor de verloting, eventueel
lekkere hapjes in te brengen (zelf maken of kopen) die we
op de Lentefair kunnen verkopen. Mogelijk doen we nog
een beroep op jullie voor het lenen van materialen, zoals
o.a. banken, parasols etc. om de kantine en het terrein
feestelijk aan te kleden. Of zijn er muzikanten onder ons die
tijdens de Lentefair muziek willen maken of misschien een
workshop muziek- en/of dans willen organiseren (geven)?
Deze enthousiastelingen kunnen zich melden bij Zwanita of
een van de andere commissieleden.
Via andere kanalen komen we op bovenstaande terug en
zullen we inventariseren wie op welke wijze een bijdrage
aan deze Lentefair wil leveren.









Het volledige programma van onze Lentefair verschijnt
binnenkort op onze website www.weideruiters.nl
Wilt u of weet u iemand die een standruimte wil reserveren
mail dan naar weideruiters@gmail.com . Dan nemen wij
contact met u op om een en ander hierover af te spreken.
Graag verwelkomen wij u
op onze Lentefair met een
feestelijk en gevarieerd programma!
Entree voor bezoekers is gratis.

De Lentefair commissie bestaat uit de volgende personen:
Christa Kikkert, Frederique Suurd, Ellen Bouwmeester,
Natasja Vuurpijl, Mieke ten Kaate, Bob Heij, Karin Pastoor,
Paula Schonewille, Jolanda ten Caat, Willem van Dalen,
Alice van Staaten, Hennie Timmerman en Zwanita Tulner.



Iedere deken die gewassen wordt door onze leden
bij Washoek van der Hoek, € 1,-- euro naar de
vereniging gaat! Dus wees er snel bij en breng uw
deken naar de Washoek van der Hoek.
Wij het leuk zouden vinden dat wij ook van leden
eens stukjes tekst of foto’s opgestuurd of toe
gemaild zouden krijgen om te kunnen publiceren.
Zoals jullie per mail en op de website hebben
kunnen lezen hebben wij ivm uitbraak van het
Rhino virus in Nederland maatregelen genomen en
tot besluit gekomen de lessen af te lassen, de rijhal
te sluiten ook voor vrijrijden. Dit op advies van de
KNHS, voor verdere info zie www.knhs.nl
Aanpassing springreglement per 1 april 2012:
Vanaf 1 april wordt er een flinke aanpassing
doorgevoerd in het springreglement. In de klasse B
gaat de rijstijlbeoordeling van de jury de hoofdrol
spelen. Er wordt een stijlcijfer bepaald waar de
strafpunten vanaf getrokken worden.
Een eindtotaal van 60 tot 75 punten betekent één
winstpunt.
Een eindtotaal van 75 en hoger betekent twee
winstpunten.
In de PaardenSport van november en op de site
www.knhs.nl kun je dit nog eens exact nalezen.
Bixiedag 2012: De vierde editie van de Bixiedag
wordt op woensdag 2 mei op het KNHS centrum in
Ermelo gehouden. Een dag die in teken staat van
de jeugd en paardensport. Op deze dag kun je
meedoen aan een dressuur-, spring- of
menwedstrijd op Bixie, B of L-niveau. Je kunt ook
deelnemen aan leuke spelletjes met je pony, een
stoere cross- of voltigeles volgen, of meedoen met
de versierwedstrijd. Meer informatie is binnenkort
te vinden op de site www.knhs.nl

Weide weetjes
Weide nieuwtjes
Wist u dat?









Er door één van onze bestuursleden tijdens de
koude dagen op de ijsbaan moppen getapt wordt
over ijspegel en ijsmutsen.
Er in mei weer een nieuw lid door de ooievaar
afgeleverd wordt ?
En dat de ooievaar tijdens de koude dagen ook is
geweest. Eén van onze vrouwelijke mensters heeft
het leven geschonken aan een ……….
Er weer gehakt ballen warm gemaakt kunnen
worden dank zij Loonbedrijf gebroerders Snippe.
Er is een nieuwe magnetron gesponsord. Mannen
van de dinsdagavond ik hoop dat jullie de bal weer
mag smaken op dinsdagavond.
Er binnen kort gestart wordt met klaverjas
avonden !

e

Dit waren tot nu toe de nieuwtjes waarvan wij de 5 uitgave
van “Het Weideblattie” hebben kunnen samenstellen.
Groetjes namens de redactie
PC/LR/MV De Weideruiters Elim
Marten Kuilerweg 21
7916 RJ Elim
weideruiters@gmail.com
Bekijk ook eens onze website: www.weideruiters.nl

