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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.
Springclinic Gilbert Magnus
Op zondag 12 december was Gilbert Magnus weer op onze rijvereniging voor een springclinic.
Vijf van onze leden hebben een hele leuke en leerzame les van hem
gehad.
Voor meer foto’s, klik hier
Wil je volgende keer zelf ook meedoen? Houd dan de volgende
nieuwsbrief in de gaten voor de nieuwe datums.

Ingelaste ledenvergadering

Wedstrijden

Woensdag 22 december om 20.00 uur zal er een extra ledenvergadering gehouden worden in de kantine van de manege.
Voor meer informatie klik hier

16 januari dressuur paarden en pony’s
23 januari onderlinge

Grote clubactie

Bezoekt u ook onze website

De trekking van de grote clubactie is bekend, en er
is een leuke prijs gevallen binnen onze club!

www.lrdubbeldam.nl

De eigenaar van het lot met eindcijfer 1897 heeft
een trolley, een reistas en een verblijf in het Hof
van Saksen ter waarde van 350 euro gewonnen.
De winnaar is bij ons nog niet bekend, dus wie
heeft het winnende lootje?

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 9 januari is vanaf 16.30 uur de gelegenheid
iedereen een gelukkig Nieuwjaar te wensen in onze kantine
aan de schenkeldijk.

Kerstgroetjes van Dylan
Anne-Mieke stuurde ons deze leuke foto van haar
rendierpaard Dylan.
Heb je zelf ook een leuke foto voor in de nieuwsbrief?
Stuur je foto dan naar nieuwsbrief@lrdubbeldam.nl

Wij wensen iedereen een gezellige kerst en
een gelukkig 2011!
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