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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!
Herfstmeeting
Tijdens de herfstmeeting in Oud Beijerland hebben 3 van
onze leden meegereden voor het goede doel:
Sandra haalde in het M1 187 punten.
Cindy haalde in het M1 184 punten.
Tim haalde in het Z1 216 punten en werd daarmee 3e in zijn
klasse.
Samen hebben zij ervoor gezorgd dat onze vereniging op
een mooie 4e plaats kwam!
Cindy heeft een leuk verslag geschreven over de herfstmeeting, klik hier om dit te lezen.
Kringkampioen
Op 15 september heeft Luca van ‘t Hoff meegedaan aan de kringkampioenschappen L/Z springen voor pony’s.
Zij is hierbij eerste geworden en heeft daarmee een springles van springruiter Vincent Voorn gewonnen.
Luca, veel plezier bij je springles en ga zo door!
Dames Dames
Woensdag 24 oktober was er eindelijk weer een Dames Dames-avond op onze manege.
Ellen heeft alle deelneemsters weer goed begeleid bij het geven van gezichtsmaskers, reiniging en een gezichtsmassage. Het was een erg gezellige avond, alle dames zullen er volgende keer zeker weer bij zijn! Jij ook?
Belangrijk!
De KNHS wil als regel instellen dat als je twee dressuurproeven rijdt bij dezelfde jury de tweede proef niet meetelt
voor de winstpunten. De KNHS zal hier in november over gaan stemmen.
Onze vereniging is hier erg op tegen: het zal zowel de vereniging als de ruiters veel extra tijd en geld gaan kosten.
Daarom roepen wij iedereen die het met ons eens is op zijn stem te laten horen via internet of op één van de regiobijeenkomsten. Wil je hier meer over weten? Klik hier.
Laat je stem horen!!!
Website
Op http://paardenevenementen.nl staan alle activiteiten op paardengebied samengevat.

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Je kan zelfs zoeken op provincie. Handig!
Lessen
Iedere avond zijn er groepslessen op onze rijvereniging en in diverse lessen is nog plek over! Dus wil jij in de
springles bij Astrid? Of in de dressuurles van Corrie? Of pas jij beter in één van onze andere groepslessen? Kijk dan
in onze agenda en neem contact op met het bestuur voor het volgen van een proefles.
Nieuwe leden mogen altijd twee proeflessen volgen.
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!
Bingo
Vrijdag 30 november is het weer tijd voor de jaarlijkse bingo! Ook deze
keer zijn er weer mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een fiets!
Dus kom allemaal op vrijdag 30 november om 20.00 uur naar de vereniging! Vergeet niet zelf een pen mee te nemen!

Kerstbal
Ons kerstbal is ieder jaar weer een succes. Ook dit jaar hopen we er een gezellige en drukbezochte avond van te maken. De band Enjoy zal weer zorgen voor de muziek en de lekkere hapjes en drankjes zullen voor u klaar staan.
Zaterdag 15 december vanaf 20.30 uur ben je welkom in onze kantine aan de Schenkeldijk.
Toegang inclusief alle hapjes en drankjes is €40,- per persoon. Gepaste kleding gewenst.
Opgeven bij Anja (078-6211407)
Kerststukje
Een mooi bloemstuk op tafel is altijd weer een gezellige blikvanger voor de donkere dagen met kerst!
Op woensdag 19 december om 19.30 uur beginnen we in de kantine op de Schenkeldijk met het maken van een
kerststuk.
De workshop wordt weer gegeven door Carolyne, de kosten zullen we bekendmaken in een volgende nieuwsbrief.
Opgeven kan via clinics@lrdubbeldam.nl!
Nieuws KNHS en regio ontvangen?
Wil je op de hoogte blijven van nieuws uit de regio of van de KNHS? Stuur dan een mail naar Pauline.
Zij maakt voor deze groep geïnteresseerden een aparte mailinglist aan.
Facebook
Wij gaan mee met onze tijd want... Sinds kort is LR & PC Dubbeldam ook te
vinden op Facebook! Op deze manier houden wij alle geïnteresseerden continu
op de hoogte van de laatste nieuwtjes en activiteiten rond onze vereniging.
Je vind ons via: www.facebook.com/lrdubbeldam
Vind ons leuk en mis nooit meer een nieuwtje van onze vereniging!
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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