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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.
Even voorstellen…
Onze manege heeft een nieuwe instructeur: Dennes Mieras. Hij
geeft dressuurles op maandagavond. Wij spraken kort met hem:
Wat doe je zelf aan paardensport? Ik rijd dressuur.
Op welk niveau? Mijn hoogste niveau was Prix st. George, momenteel rijd ik ZZL.
Hoeveel paarden heb je en wat zijn dat voor paarden? Ik heb
twee KWPN-ers (één Osmium en één Jazz) en een volbloed
(French Buffet)
Wat kun je nog meer over jezelf vertellen? Dat ik lesgeven bij
Dubbeldam erg leuk vind (hahaha) en dat ik liever een foto van
mijn hond dan van mezelf in de nieuwsbrief zie! Dennes, hierbij
een foto van je hond! En veel succes !

Mooi resultaat van Jilly Laros
Jilly Laros heeft deze zomer niet stilgezeten!
27 juni heeft zij de derde plaats veroverd op de SGW
kampioenschappen van Zuid-Holland in Vlietland en op
7 augustus haalde zij het kampioenschap van ZuidHolland in de klasse B-D in Oude Tonge.
Dit deed ze met haar D-pony Sunshine of Toys.
Jilly, gefeliciteerd en ga zo door!

Dressuurclinic

Dames dames avond

Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober geeft Karin van DijkEuser een dressuurclinic. In groepjes van 2 zal zij leerzame
dressuurlessen verzorgen van 45 minuten.
De kosten zijn € 17,50 per combinatie; niet leden betalen
€ 25,-. Leden gaan echter voor niet-leden!
Opgeven bij Rianne Korteweg: mail
Voor meer info: klik hier

Op woensdag 13 oktober wordt er weer een
dames dames avond georganiseerd door Ellen
en Gerry Drinkwaard.

Springclinic
Op zaterdag 13 november en zondag 12 december verzorgt
Gilbert Mangnus een aantal springclinics.
In groepjes van 3 of 4 personen worden de fijne kneepjes van
het springen geleerd.
Gilbert is een ervaren springruiter die zich heeft gespecialiseerd
in het zadelmak maken van jonge paarden. Je ziet hem op de
foto hiernaast.
De kosten voor deze clinic bedragen € 15,- voor 1 les en € 30,voor 2 lessen. Dit is de prijs voor leden. Voor niet leden gelden
de volgende prijzen: € 20,- voor 1 en € 40,- voor 2 lessen. Ook
hier hebben leden voorrang!
Voor info of opgeven: bel Agnes (0610554489) of mail

Heb je zin om verwend te worden met een lekker gezichtsmasker en een ontspannende massage?
Kom ook eens langs!
De avond begint om 19.30 uur in de kantine.
Neem een handdoek, een washandje en een
bak voor warm water mee.
Ook moet er per twee personen een tuinstoel
meegenomen worden.

Oproep..
Rij je B/L paarden dressuurwedstrijden en ben je
17 oktober beschikbaar? Heb je zin om mee te
doen aan de herfstmeeting bij RV Oud– Beijerland.
Geef je dan op bij Rianne. mail

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Werkzaamheden
De komende weken zal er onderhoud worden gepleegd aan het dak en de
beide bakken.
Hou rekening met eventuele overlast.

Lestijden

Wij wijzen alle leden erop dat de
lestijden op dit moment regelmatig
Jubileum
veranderen.
Kijk voor de actuele tijden op de
Afgelopen zaterdag 2 oktober was het zover. De viering van 85 jaar LR & PC
website bij lestijden.
Dubbeldam! Dit werd op gepaste en zeer gezellige wijze (in western stijl)
gevierd in de kantine en in de bak. Allerlei activiteiten zoals een barbecue,
rodeostier, roulette, koemelken, bierschuiven en ‘s avonds Enjoy maakten
de avond compleet.
Wilt U nog nagenieten: klik dan hier
Activiteiten
8 oktober
13 oktober
3 november
4 november
5 november
28 november
18 december

Wedstrijden
Klaverjassen
Dames Dames Aloe Vera
Dames Dames Harten maken
Ledenvergadering Kring 5
Bingo
Sint Nicolaas
Kerstbal

10 oktober
23 oktober
30-31 oktober
7 november
13 november
14 november
20 november
21 november

Wedstrijd paarden en pony’s
Menwedstrijd
Clinic
Schapekop pony’s
Springclinic
Onderlinge
Schapekop paarden B-L
Schapekop M-Z

Fotowedstrijd

In de vorige nieuwsbrief had ik een oproep gedaan
om je leukste vakantie(paarden) foto op te sturen.
De leukste foto’s zouden op de site en in de nieuwsbrief geplaatst worden en konden een prijs winnen.
Blijkbaar is er niemand op vakantie geweest want we
hebben geen enkele foto ontvangen. Dus zet ik er
maar een van mezelf in.
Misschien denk je nu: Oh ja!! Vergeten!!
Opsturen mag uiteraard nog steeds:
nieuwsbrief@lrdubbeldam.nl
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