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Welkom
Is iedereen weer lekker bijgekomen deze zomervakantie? De feestcommissie in ieder geval wel: zij hebben weer een
mooi programma gemaakt voor het komende paard– en ponykamp! Het kamp wordt gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 september, in deze nieuwsbrief lees je wat er allemaal te doen is...
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier of ga naar de website!
Clinics
Het kamp begint met twee clinics!
Rianne Korteweg geeft een dressuurclinic en Berber Willemse
geeft een springclinic in de springweide. Iedereen mag meedoen en ervaring is niet vereist!
De clinics starten vanaf 13.30 uur. Je kunt jezelf opgeven voor
één van de twee clinics, maar voor allebei opgeven mag ook.
Na de clinics krijgt iedereen voldoende tijd om de paarden en
pony’s terug naar stal te brengen.
De indeling voor de clinics staat binnenkort op de website.
Barbecue en Bonte avond
Zaterdagavond is iedereen welkom op de barbecue, deze begint
vanaf 17.00 uur.
Blijf je na het eten gezellig hangen voor de bonte avond?!
Vanaf 19.30 uur zal DJ Enrico in onze kantine plaatjes komen
draaien!
Een bonte avond is niet compleet zonder playback, toneelstukjes,
dansjes, een quiz of andere spelletjes.
Dus verzin allemaal wat leuks, dan kunnen we er een echte bonte
avond van maken!
Spelletjes
Wij zijn voor het kamp nog op zoek naar leuke spelletjes!
Dus heb jij een sjoeltafel, tafeltennistafel, voetbalspel of gewoon een leuk bordspel? Neem ze mee!
Welterusten!
Na de bonte avond is het natuurlijk tijd om naar bed te gaan!
Je moet zelf je slaapspullen meebrengen, daar hoort ook een tent
bij!
Het zal vast een kort nachtje worden, maar vanaf 9.15 uur wordt
iedereen weer fris aan het ontbijt verwacht.
Vanaf 10.30 uur gaan we de paarden en pony’s halen voor het
laatste deel van het kamp...
Buitenrit
Vanaf 11.30 uur starten we met een mooie buitenrit door natuurgebied De Elzen.
Ruiters jonger dan 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van
een volwassene (liefst op de fiets) meerijden.
Er zullen verschillende groepen gemaakt worden die mogelijk
verschillende routes rijden (afhankelijk van niveau en begeleiding) Deze indeling zal binnenkort bekend gemaakt worden.
Wat kost dat?!
Allereerst: iedereen is welkom op het kamp!
Het is gezellig voor jong en oud en je hoeft geen lid van onze vereniging te zijn.
Deelname aan alle activiteiten kost €25,- per persoon. Dit is inclusief eten en drinken (exclusief extra bestellingen
aan de bar)
Deelname aan alleen de barbecue kost €17,50 per persoon, dit is exclusief drankjes.
Toegang tot de bonte avond is gratis.
Leuk! Ik kom ook!
Gezellig! Geef je dan vóór 1 september op via een mailtje naar clinics@lrdubbeldam.nl.
Zet in je mail goed waar je aan mee wil doen: De springclinic? De dressuurclinic? Allebei? De buitenrit? Doe je alleen mee met de barbecue en de bonte avond? Blijf je slapen? Je mag het helemaal zelf weten!
Wil je alles nog eens rustig nalezen? Dat kan op de website.
Heb je nog meer vragen? Bel dan met Agnes: 06-10554489, of stuur een mail naar clinics@lrdubbeldam.nl.

Tot Ziens op 8 en 9 september!

Ps. Wil je zien wat we vorig jaar allemaal hebben uitgespookt? Kijk dan hier, hier en hier.
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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