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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. Onze vorige
nieuwsbrief is blijkbaar met veel enthousiasme ontvangen want inmiddels hebben zich 48 abonnees aangemeld !
Even voorstellen…

Verandering lesrooster

We hebben een nieuw wedstrijdsecretariaat! Natasja Bosua en Elly van Assem hebben het stokje overgedragen
aan Esther Kwak en Barbara Naaktgeboren. Zij zullen voortaan de startcoupons ontvangen en alles rondom de
wedstrijd regelen. Voor het nieuwe
ontvangstadres voor startcoupons of
andere informatie over de wedstrijden
klik hier

De ponyles op maandagmiddag om
16.30 uur is verzet naar woensdagmiddag van 14.30 uur tot
15.15 uur. Deze lessen worden
gegeven door Daniëlle Leutscher.
Alle andere lessen blijven zoals
aangegeven in het
lesrooster

Springclinic Gilbert Magnus
Op dinsdag 29 juni en dinsdag 6 juli zal instructeur Gilbert
Magnus een aantal springclinics geven op onze manege. Gilbert is een ervaren springruiter en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het zadelmak maken en corrigeren van paarden. In groepjes van 3 tot 4 personen zal hij in een uur tijd
zijn kennis proberen over te brengen.
Je kunt ervoor kiezen om beide avonden mee te doen, maar
één avond deelnemen is ook mogelijk.
Zowel leden als niet-leden mogen deelnemen en springervaring is niet vereist!
Bij veel aanmeldingen kan er een extra avond ingelast worden.
Voor meer informatie over prijzen en opgeven klik hier
Sponsoractie Plusmarkt

Wist u dat…

Het eindbedrag van de sponsoractie van de Plus supermarkt in Dubbeldam is bekend. Met elkaar hebben wij
€260,35 voor onze vereniging opgehaald. Op dinsdag 22
juni mochten Netty en Caroline de cheque in ontvangst
nemen. Wij bedanken iedereen die hieraan meegewerkt
heeft voor dit mooie bedrag!

… Onze website een eigen prikbord heeft?
Dus wilt u uw overbodige ruiterspullen te koop aanbieden, bent u op zoek naar tweedehands spullen of
heeft u een vraag aan andere paardenliefhebbers?
Kijk eens op het prikbord

Jubileumfeest
Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar, en dat moet gevierd worden!
Daarom organiseren wij op zaterdag 2 oktober een feest voor de hele familie.
De hele dag gaan we terug naar het Wilde Westen met ’s middags gezellige spelletjes en een rodeostier! (Wie
durft?!) Ook zorgen we voor allerlei lekker eten. ’s Avonds is er een band voor de nodige dansmuziek en kunt u
een gokje wagen aan onze roulette- of blackjacktafel.
Schuurfeest
Op 12 juni ging het dak eraf bij LR dubbeldam! De kantine en wachtruimte
waren omgetoverd voor ons eerste themafeest: Schuurfeest!
Benieuwd naar de foto’s van het spijkerbroekhangen, spijkerslaan en de
gezelligheid op de dansvloer? Klik hier
Heb je suggesties voor ons volgende themafeest? Laat het ons weten!

Fotowedstrijd
De vakantie komt er weer aan en daarom vonden wij het
tijd voor een fotowedstrijd! Heb je een mooie of grappige
vakantiefoto van jouw paard of pony? Stuur hem op!
Wij kiezen de mooiste foto uit. Deze foto krijgt een plekje
in de Door de Beugel en de nieuwsbrief van september.
Ook krijgt de winnaar de exclusieve L.R. Dubbeldam
Goodiebag met allemaal mooie spulletjes erin!
Dus doe je best en stuur je foto naar:
nieuwsbrief@lrdubbeldam.nl
Inzenden kan tot 30 augustus, dus de foto’s van komende
zomer kunnen ook meedoen, vergeet je fototoestel dus
niet!

Wij wensen iedereen
een hele fijne vakantie
met veel rijplezier!

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl
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