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Welkom
bij de eerste reguliere nieuwsbrief na de zomervakantie! 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!
Hippiade
Een aantal leden van LR Dubbeldam hebben deelgenomen aan de regiokampioenschappen. Alleen onze mensters
Pauline de Jongh en Berber Willemse hebben zich weten te plaatsen voor de Hippiade mennen op 15 september.
Pauline de Jongh is uitgekomen in het L-vaardigheid enkelspan paarden en is daarbij 19e geworden.
Berber Willemse kwam met haar pony uit in de vaardigheid klasse L en zij is 16e geworden.
Pauline en Berber: goed gedaan!
Kamp
Het paard– en ponykamp, de barbecue en de bonte avond
zijn helaas niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling.

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie is overgenomen door Janneke van Kastel.
Voor haar gegevens en andere informatie over ledenadministratie, klik hier.
Wijzigingen groepslessen
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lessen:
Op de maandagavond is er een dressuurles van Dennes Mieras bij gekomen om 21.00 uur.
De vrijdagavondles van Daniëlle Pruyn is overgenomen door Corrie Visser.
Daniëlle heeft deze les twee jaar lang gegeven: Dankjewel Daniëlle, het was leerzaam en erg gezellig!
Corrie, veel succes!
Wil je zelf deelnemen aan één van onze groepslessen? Kijk dan op de website voor de volledige agenda.
Nieuwe leden mogen altijd twee proeflessen volgen.
Onderlinge wedstrijden
Met het nieuwe wedstrijdseizoen barst ook de strijd om
het clubkampioenschap weer los!
Doe jij dit seizoen ook mee? Als je aan het eind van het seizoen aan minimaal 4 van de 5 wedstrijden deelgenomen hebt maak je al kans om clubkampioen te worden in je eigen klasse. Je mag zelf weten in welke klasse je
inschrijft en je hoeft voor deze wedstrijden geen startkaart te hebben.
Al onze leden mogen meedoen.
De data van de onderlinge wedstrijden in 2012 zijn 30 september en 25
november.
Je kan jezelf alleen deze week nog opgeven voor de onderlinge wedstrijd
op 30 september via de lijst in de wachtruimte of door te mailen naar Marianne.
Herfstmeeting ten behoeve van Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding
Op zondag 14 oktober organiseert RV Oud Beijerland een bijzondere herfstmeeting: de volledige opbrengst van deze wedstrijd zal geschonken worden aan Pink Ribbon en de KWF Kankerbestrijding!
Wij willen hier als vereniging natuurlijk graag aan deelnemen dus we zoeken leden die willen uitkomen in de B/Lequipe of de M/Z-equipe. Een equipe mag maximaal uit 4 ruiters bestaan.
Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per persoon maar je mag natuurlijk altijd meer geven voor het goede doel.
Wil je meedoen aan deze wedstrijd? Stuur dan een mailtje naar Rianne Korteweg.
We hopen met een leuk team aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen en zo mee te helpen een mooi bedrag op te
halen voor het goede doel!
Dames Damesavond
Terug van veel te lang weggeweest: op woensdag 24 oktober komt
Ellen Drinkwaard ons weer helpen om elkaar een heerlijke gezichtsbehandeling te geven. Alle deelneemsters krijgen een gezichtsreiniging, een masker en een lekker ontspannende massage
voor maar €12,50 per persoon.
Opgeven kan via clinics@lrdubbeldam.nl.
Neem zelf een ligstoel, handdoekjes en een grote kom mee.
Faute avond
Op zaterdag 10 november gaat het dak van onze kantine er weer af! Wij organiseren dan namelijk een échte faute
avond en die wil je natuurlijk niet missen!
DJ Enrico zal weer plaatjes draaien en er zijn weer prijzen te winnen met de foutste outfits.
De avond begint om 20.30 uur en toegang is helemaal gratis dus komt allen!
Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
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