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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!
Gemaskerd bal
29 oktober was het gemaskerd bal. Veel van de feestgangers hadden hun
best gedaan op hun mooie kostuums maar Anja, Jur en Arjon vielen met
hun creaties in de prijzen.
Dj Enrico zorgde in zijn Ali G-pak voor de beats!
Voor meer foto’s klik hier of ga naar de website.

Clinic Karin van Dijk-Euser
De starttijden voor de dressuurclinics van Karin van Dijk-Euser staan op de website.
Zaterdag 26 november zit inmiddels vol, voor zondag 27 november zijn ‘s middags nog wat plaatsen beschikbaar.
Opgeven kan nog steeds via mail naar clinics@lrdubbeldam.nl of door te bellen naar Agnes (06-10554489).
Deelname kost €17,50 voor leden en €25,00 voor niet leden. Bij afmelding worden de inschrijfkosten in rekening
gebracht.
Sinterklaasbingo
De jaarlijkse bingo zal gehouden worden op zaterdag 26 november.
Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen en hebben we een geweldige hoofdprijs. Sinterklaas heeft ook een
aantal verrassingscadeautjes beschikbaar gesteld.
De bingo begint om 20.00 uur in de kantine van onze vereniging, iedereen is welkom! Neem wel zelf een pen mee.
Lezing Dierenhospitaal Visdonk
De afdeling Paard van Dierenhospitaal Visdonk organiseert maandag 28 november een lezing met verschillende
sprekers. Tijdens deze lezingen zullen diverse interessante actuele onderwerpen worden belicht zoals maagzweren,
het belang van ontwormen, een jaarlijkse APK-keuring voor uw paard, West Nile virus en hoe te handelen bij acute
problemen zoals kreupelheid of koliek.
De lezingen beginnen om 19.30 uur in Schouwburg de Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal. De toegang is gratis.
U kunt zich voor de lezing aanmelden door te mailen naar paard@visdonk.nl of door te bellen naar 0165-583750.
Ruiterpad De Elzen
In deze nieuwsbrief is al eerder bericht over de problemen bij ruiterpad De Elzen. Inmiddels zijn de paden opgeknapt, maar er zijn nog een hoop verbeterpunten.
Afgelopen week is bijvoorbeeld Sharon Heysteck met haar paard Shiloh aangevallen en gebeten door een hond,
Shiloh heeft hier ernstige verwondingen aan overgehouden. Klik hier voor het volledige verhaal in het AD.
Er is ook een Facebook-pagina aangemaakt waarop ruiters hun meningen en klachten over het ruiterpad kunnen
delen.
Wedstrijden
11 december
15 januari
22 januari
12 februari
26 februari

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

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

Kerststukje
Op woensdag 14 december is het weer kerstknutselavond in de kantine!
Wij gaan die avond onder begeleiding van Carolyne van de Hobbykamer een kerststukje in zilver en wit maken. In
het kerststukje worden ook twee champagneglazen verwerkt voor de nodige knipoog naar het komende nieuwe jaar.
Deze workshop kost €25,- per persoon en begint om 19.30 uur.
Opgeven kan tot 1 december bij Agnes (06-10554489) of via clinics@lrdubbeldam.nl.
Graag vooruit betalen om alle benodigdheden aan te kunnen schaffen.
Kerstbal

Kidsmiddag

Op zaterdag 17 december wordt het jaarlijkse kerstbal In de kerstvakantie (6 januari) zal een kidsmiddag georganiseerd worden. Hou die datum vast vrij!!
van onze vereniging georganiseerd. De band Enjoy
zal weer zorgen voor de muziek en de lekkere hapjes
Wil je meedoen of via mail op de hoogte gehouden worden?
en drankjes zullen voor u klaar staan.
Dan kun je mailen naar clincs@lrdubbeldam.nl.
Kosten: €30,- per persoon. Opgeven bij Anja.
Ledenvergadering
Maandag 28 november wordt in onze kantine de najaarsvergadering gehouden. Alle leden zijn daarbij van harte
welkom. Aanvang 20.00 uur.
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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