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Welkom
bij weer een nieuwe nieuwsbrief van LR & PC Dubbeldam EO. In deze nieuwsbrief zullen we proberen u van alle
zaken rondom onze vereniging op de hoogte te houden. Zoals activiteiten van de feestcommissies en wedstrijdcommissies, mededelingen van het bestuur en nieuwsfeiten met betrekking tot onze rijvereniging.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier of ga naar de website!
Clinic Karin van Dijk-Euser
Op zaterdag 26 en zondag 27 november heeft oud-lid van onze vereniging Karin van Dijk-Euser weer een aantal dressuurclincs gegeven.
Voor de deelnemers was het een gezellige en leerzame dag.
Voor meer foto’s, klik hier.

Bingo
Zaterdagavond 26 november was het weer tijd voor de jaarlijkse bingo van
onze vereniging.
De kantine zat goed vol maar dat was niet zo gek want er waren een hoop
mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs was een tablet.
Voor meer foto’s van de bingo, klik hier.
Kerststukje
Op woensdag 14 december hebben 22 dames in onze kantine een kerststukje gemaakt. In het kerststukje werden
twee champagneglazen verwerkt voor de nodige knipoog naar het nieuwe jaar.
Voor de foto’s, klik hier.
Kerstbal
Het kerstbal is weer geweest. Ook dit jaar was het een daverend
succes met lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk muziek van de
band Enjoy.
Alle foto’s staan op de website, klik hier.

Kidsmiddag
Op vrijdag 6 januari mogen al onze jonge ruiters en hun vriendjes en vriendinnetjes een middag naar onze vereniging komen voor de kidsmiddag! We verzamelen om 15.30 uur en vertrekken dan naar Zwijndrecht om te bowlen en
lekker te eten.
Deelnemers mogen niet ouder zijn dan 15 jaar. Deelname is gratis voor leden, voor niet-leden kost deelname €15,00.
Opgeven graag vóór 27 december bij Irma (078-6181378).
E-mailadressen
Wij roepen alle leden van L.R. & P.C. Dubbeldam op hun e-mailadres door te geven aan Pauline de Jong.
Deze lijst met e-mailadressen zal gebruikt worden om extra informatie te verstrekken die direct verspreid moet worden of niet verspreid kan worden via het e-mailadressenbestand van de nieuwsbrief.
Springles
Er worden op donderdagavond twee extra springlessen gegeven door onze nieuwe instructrice Daniëlle Verschoor.
Zij geeft een ponyspringles van 18.00 tot 18.45 uur en een paarden/grote ponyspringles van 18.45 tot 19.30 uur.
In deze lessen zijn nog een aantal plaatsen vrij. Wil je meedoen? Neem contact op met Netty Groeneveld
(078-6165770) of Caroline de Deugd (078-6166167).
De springles van Astrid van der Poel is van 19.30 tot 20.30 uur.
Activiteiten 2012
Natuurlijk organiseren onze vrijwilligers ook in
2012 weer genoeg leuke activiteiten, daarom hier
alvast een overzicht:
8 febr
7 maart
21 maart
25 maart
4 april

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Tapasworkshop
Wedstrijden
Lezing dierenarts Aukje van Sommeren
Zeepjes maken
15 januari
Rommelmarkt
22 januari
Voorjaarsstukje
12 februari
26 februari
In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Dressuur paarden en pony’s
Onderlinge wedstrijd dressuur en springen
Dressuur paarden en pony’s
Mennen dressuur

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari 2012 is vanaf 16.30 uur de gelegenheid iedereen een gelukkig Nieuwjaar te wensen in onze
kantine aan de Schenkeldijk.

Aan al onze lezers wensen wij gezellige
feestdagen en een gelukkig 2012!

Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
Voor mededelingen welke u graag in de nieuwsbrief geplaatst zou zien is het mailadres: nieuwsbrief@lrdubbeldam.nl
De samensteller behoudt zich het recht voor uiteindelijk over plaatsing te beslissen.
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