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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, lestijden,  

Agenda, Zo zijn paarden, Uitnodiging Clubkampioenen avond, Paard scheren of niet, 

5 tips om warm te blijven in de winter, Datums federatie wedstrijden 2020, Wist je dat, 

Schoonmaakrooster 
 

 

 

Woordje vooraf 
Het clubblad van de Duinruiters altijd met veel liefde en zorg gemaakt door vrijwilligers, maar 

eerlijk is eerlijk deze vrijwilligers weten niet meer zo goed wat nou te doen met het clubblad.  

Het blad bestaat nu al meer dan 40 jaar, ik weet nog wel dat ik zelf lid was en niks voor het 

blad deed dat ik altijd blij was dat hij in de bus zat en las ik het uitgebreid, heerlijk!!!! 

Tegenwoordig heb ik meer het idee dat ONS clubblad waar ik ooit met smart op zat te 

wachten, en met mij vast meer leden, tegenwoordig niet meer gelezen wordt. Wij als redactie 

krijgen namelijk nooit selfies, nooit iets spontaan ingezonden en ook nooit te horen, “ goh wat 

leuk dat dat erin stond” ja mevrouw Borst geeft ons wel vaak een compliment dat ze het blad 

er weer zo prachtig uit vindt zien, gelukkig nog 1 iemand. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor 

deze editie ook aardig inspiratieloos ben en de zin om iets te maken waar iedereen wat aan 

heeft en leest is ook wel aardig weg.  Als jullie nou wel zwaar fan zijn van het clubblad stuur 

ons dan even een mailtje of appje, dan kunnen we er nog over nadenken om ermee door te gaan. 

Anders ben ik toch heel bang dat het blad ten onder gaat, en dat zou na zoveel jaar toch wel 

erg zonde zijn!!!!!! 

De redactie 
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 

 

Het bestuur: 
 

 

 

 

 

 
 

Cheryl Leijenaar 

Algemeen bestuurslid 

 

 

 

 

 

Bezoekadres Duinruiter terrein en kantine:  

Jan Aarjensz Prinsstraat 48   

1785 BC Den Helder  

  

 

 

Aanspreekpunten:  
Financiële vragen                         Marleen Houtkooper 06-40077320   penningmeester@duinruiters.com 
Secretariaat                     Annemarie Boon   06- 13793938   secretaris@duinruiters.com 

Wedstrijd secretariaat,  

federatie e.d.              Jennifer Borst         06- 12743837    jennifer@duinruiters.com  
Onderlinge Wedstrijden             Annemarie Boon        06- 13793938    secretaris@duinruiters.com 
Paarden onder het zadel,   

PR & Lessen  
Redactie clubblad                        Naomi Gouwenberg   06-10939915     redactie@duinruiters.com 

Kantine, kantinehulpen  

& schoonmaak                              Ineke Borst              0223-669804   gerardborst38@gmail.com   
Clubgebouw & Oud papier            Gerard Borst            0223- 669804        

Website                                      Stef v/d Velden                      stef@duinruiters.com

Annemarie Boon 

Algemeen bestuurslid 

Tel: 06-13793938 

secretaris@duinruiters.com 
 

Jennifer Borst 

Voorzitter  

Tel: 06-12743837 

voorzitter@duinruiters.com 

Marleen Houtkooper 

Penningmeester  

Tel: 06- 40077320 

penningmeester@duinruiters.com 

 

 

 

 

         Patrick Noorlander 

         Algemeen bestuurslid 

         Tel: 06-21891983 

   patrick@duinruiters.com 

 

  Marleen Houtkoper 

  Indeling lessen 

 

mailto:secretaris@duinruiters.com
mailto:jennifer@duinruiters.com
mailto:gerardborst38@gm.nl
mailto:patrick@duinruiters.com
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 

 

 

Redactie Clubblad:          redactie@duinruiters.com 

 
  

Naomi Gouwenberg  

Elly Verplancke 

Agnes Pille 

   

 

 

Instructie: 

 
Richard van Mourik 0223 – 610733 / 06 – 83638823 

Liane Wijngaard 06 – 55571254 

 

 

 

    
    

    

EreLeden:                                                      
                                                           
Ineke Borst 05-1995                                            

Annie Westmaas 11 -2004  

Mw. Annie Zon-Smit 05-2005                                    

Jack Leijten 05-2005                                                                   

Wim Spaans 05-2005                                 

Kees Kroon sr. 05-2005  

Kees Huiberts 05-2005                       

Mw Bets Scholte 06-2010  
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We gaan over op een modernere versie. Maak tenminste 3 selfies van jou en je paard-

pony. 3 leuke gekke lieve ….selfies . 

Voor het volgende clubblad nodigen wij uit :  

Rosanne van Mourik en Daimy Tijdeman 

Maak leuke selfies en schrijf er iets bij. Een blog of vlog mag natuurlijk ook. 

Maak er iets leuks van, succes !!                     

 Sluitingsdatum kopie 13 December 

Spontaan ingestuurde verslagen zijn natuurlijk ook zeer welkom, hoe meer stukjes, hoe 

leuker het is om te lezen. 

Je kunt je verslag inleveren bij : 

redactie@duinruiters.com laat eerst even de spelling en grammatica controle over je 

stuk gaan. Het handigst is een word bestand we hebben de tekst in Comic Sans MS 

staan letter grote 11 en de marges staan op 2, het scheelt bij ons weer tijd als je daar 

rekening mee houdt.  

Foto’s en illustraties vinden wij erg leuk.  

 

Dinsdag       :19.00 – 21.15 uur pony/paard dressuur 

Donderdag :19.00 – 20.30 uur springles  pony /paard * 

Vrijdag  :  

Zaterdag   :10.00-12.15 uur pony dressuur pony ** 

*   alleen in zomermaanden ** alleen in wintermaanden 

mailto:redactie@duinruiters.com
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AGENDA 

NOVEMBER 

Zaterdag 2 November   Fed. Dressuur Paard  Benningbroek 

Zondag  3 November   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag 10 November   Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zondag 10 November   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zaterdag 16 November   Fed. Dressuur Paard  Barsingerhorn 

Zat/Zon 16 en 17 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Zondag 17 November   Fed. Dressuur Paard  Anna Paulowna 

Zondag 17 November   Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Zat/Zon  23 en 24 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zondag 24 November   Fed. Dressuur Pony  Barsingerhorn 

Zondag 24 November   Fed Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag 24 November   Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

 

DECEMBER 

Zondag  1 December   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zat/Zon 7 en 8 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Zondag 8 December   Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zat/Zon 14 en 15 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zondag 15 December   Fed. Dressuur Po/Pa  Heerhugowaard 

Zondag 15 December   Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zondag 15 December   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag 15 December   Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Donderdag   26 tm 30 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 

Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

Waarom maken paarden elkaar schoon? 

 

Zien hoe twee paarden elkaars rug krabben is een mooie ervaring, vooral als je begrijpt dat 

dit een band schept tussen twee paarden. Paarden zijn de meest sociale wezens uit de 

dierenwereld. Ze zijn erg afhankelijk van elkaar voor gezelschap en veiligheid. In het wild 

leven ze in kudden, waar ze een sterke band ontwikkelen met andere paarden. Naast deze 

liefde voor elkaar komt dat ze moeilijk bij bepaalde plekken op het lichaam kunnen komen en 

je hebt de overeenkomst waarbij vriendelijke paarden maar al te graag elkaar van die 

vervelende jeuk willen afhelpen. Het gaat dus niet zozeer om schoonmaken, want ze doen dit 

niet om elkaar schoon te maken. Het is eerder een ritueel waarbij op moeilijk te bereiken 

plekken wordt gekrabd wat ook hun band versterkt. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F09%2F5b%2Fd8%2F095bd808892d558da6626b3365c2eef9.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F478296422910273981%2F&docid=ld_mYGelzCjZMM&tbnid=oKDppumQy-xqeM%3A&vet=10ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjHAShiMGI..i&w=360&h=359&itg=1&bih=1236&biw=2500&q=paarden%20knuffelen%20elkaar&ved=0ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjHAShiMGI&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F09%2F5b%2Fd8%2F095bd808892d558da6626b3365c2eef9.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F478296422910273981%2F&docid=ld_mYGelzCjZMM&tbnid=oKDppumQy-xqeM%3A&vet=10ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjHAShiMGI..i&w=360&h=359&itg=1&bih=1236&biw=2500&q=paarden%20knuffelen%20elkaar&ved=0ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjHAShiMGI&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/search?q=paarden+knuffelen+elkaar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTprrak7XlAhXJaVAKHQaIApsQ_AUIEigB&biw=2500&bih=1236
https://www.google.nl/search?q=paarden+knuffelen+elkaar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTprrak7XlAhXJaVAKHQaIApsQ_AUIEigB&biw=2500&bih=1236
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcraftyponies.nl%2Fwysiwyg%2Fnl%2Ffdd49572-3690-4bb1-ab89-10761acb4f35.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcraftyponies.nl%2F&docid=hDGMke2eP97b4M&tbnid=JBOsQbxlhemw3M%3A&vet=10ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjIAShjMGM..i&w=720&h=720&bih=1236&biw=2500&q=paarden%20knuffelen%20elkaar&ved=0ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjIAShjMGM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcraftyponies.nl%2Fwysiwyg%2Fnl%2Ffdd49572-3690-4bb1-ab89-10761acb4f35.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcraftyponies.nl%2F&docid=hDGMke2eP97b4M&tbnid=JBOsQbxlhemw3M%3A&vet=10ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjIAShjMGM..i&w=720&h=720&bih=1236&biw=2500&q=paarden%20knuffelen%20elkaar&ved=0ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwjIAShjMGM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/search?q=paarden+knuffelen+elkaar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTprrak7XlAhXJaVAKHQaIApsQ_AUIEigB&biw=2500&bih=1236
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Hallo Duinruiters,
 

 

Als je even naar buiten kijkt wordt het waarschijnlijk pijnlijk snel duidelijk dat het 

buitenseizoen er voor dit jaar weer op zit en dat wij als vereniging dus al onze 

wedstrijden weer achter de rug hebben.  

Zoals alle jaren willen we dat ook dit jaar weer samen met jullie afsluiten onder het 

genot van een hapje en een drankje en maken we daarbij meteen bekend wie dit jaar 

met de felbegeerde titel van clubkampioen naar huis gaat. 

Net als vorig jaar doen we dat dit keer op de zondagmiddag van 16:00u tot 20:00u en 

wel op 24 november. Ook dit jaar doen we dat weer met een stamppotten-buffet en 

een kleine bingo. 

 

Dus zet deze dag vast in je agenda. We zouden het erg leuk vinden als jij en je 

partner/kind(eren) of, in het geval van de ponyruiters, je ouders er bij zijn! 

 

Vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 

Annemarie Boon. 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fboktimg.nl%2Fw%2Fimages%2Fthumb%2F7%2F73%2FPaardenknuffelen.jpg%2F300px-Paardenknuffelen.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bokt.nl%2Fwiki%2FKrauwen&docid=yqP2TXeZ11udLM&tbnid=onuk_KWbtJ0WgM%3A&vet=10ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwhFKAAwAA..i&w=300&h=200&bih=1236&biw=2500&q=paarden%20knuffelen%20elkaar&ved=0ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fboktimg.nl%2Fw%2Fimages%2Fthumb%2F7%2F73%2FPaardenknuffelen.jpg%2F300px-Paardenknuffelen.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bokt.nl%2Fwiki%2FKrauwen&docid=yqP2TXeZ11udLM&tbnid=onuk_KWbtJ0WgM%3A&vet=10ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwhFKAAwAA..i&w=300&h=200&bih=1236&biw=2500&q=paarden%20knuffelen%20elkaar&ved=0ahUKEwjX7oPck7XlAhXiyKYKHY_GB_8QMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Paard scheren of niet? 

Wanneer het kouder wordt, maken paarden een wintervacht aan. Het ene paard krijgt een 

dikkere vacht dan het andere. In de training kan het lastig zijn als het paard een dikke 

wintervacht heeft en veel mensen besluiten dan ook hun paard te scheren. 

Wat zijn de voor- en nadelen van scheren? Hoe vaak moet je het paard scheren? 

Scheren 

In de winter hebben de meeste paarden een dikke vacht. Daardoor zweten ze meer en drogen 

ze moeilijker op na een fysieke inspanning. Bij sommige paarden die in de winter doorgetraind 

worden is scheren echt een noodzaak. Misschien denk je dan dat je paard vatbaarder zal zijn 

voor verkoudheden maar dat is zeker niet het geval. Niemand wordt verkouden door het koud 

krijgen op zich. Verkouden kan je (of je paard) worden als het immuniteitssysteem verzwakt 

is. De combinatie verzwakte immuniteit + koude zorgen voor een verkoudheid. 

Voordelen 

Het belangrijkste voordeel aan het scheren is dat je minder tijd nodig hebt voor het 

onderhoud van jouw paard. Aangezien de vacht kort is, zal het paard sneller opdrogen na een 

inspanning. Ook voor de training heb je minder poetswerk. Sommigen vinden het gewoon 

mooier wanneer hun paard netjes geschoren is. Maar voor anderen is het veel belangrijker. Bij 

wedstrijdpaarden is het uiterlijk namelijk een belangrijke factor. 

Nadelen 

Er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan het scheren. Want hoe je het nu wendt of keert, 

het blijft iets onnatuurlijks… Normaal houdt de dikke vacht van het paard de 

lichaamstemperatuur op peil in koude omstandigheden. Het paardenlichaam regelt zelf hoe dik 

de vacht moet zijn, rekening houdende met allerlei factoren (bvb temperament). 

Het is moeilijk om zelf deze regeling na te bootsen met dekens. Sommige paarden worden te 

warm ingepakt, anderen te koud. Verder moet er ook altijd rekening gehouden worden met de 

buitentemperatuur. Op een winterdag kan het -3 vriezen, maar de volgende dag is het 8 

graden… Wanneer je dan altijd dezelfde dekens gebruikt is dit niet gezond. De dekens 

moeten dus aangepast worden aan de temperatuur. 

Wanneer je ziet dat je paard de deken niet goed verdraagt bijvoorbeeld net na het rijden, 

dan kan het zijn dat het paard er last van heeft. Dekens kunnen immers wrijvingen of jeuk 

veroorzaken. Let hier dus mee op. 

Voeding 

Sommige paarden gaan meer energie verbruiken wanneer ze geschoren zijn. Dit vooral om hun 

lichaamstemperatuur op peil te houden. Zelfs al ligt er een deken op het paard, de benen en 

het hoofd zijn nu eenmaal niet bedekt met de deken. Pas dus de voeding aan om vermagering 

te voorkomen. Wanneer het paard in de winter in de weide of paddock staat, kun je het beste 

zorgen voor een waterdichte deken. 
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5 tips om warm te blijven in de winter 

Brr… in de winter naar stal gaan is toch een stuk minder leuk dan in de zomer. De kou, 

regen en sneeuw zorgen voor een extra uitdaging. Gelukkig kun je je beschermen tegen 

dit weer! Daarom hebben wij een paar tips opgesteld waarmee jij jezelf kan 

voorbereiden op de koude winter. 

 

1. Hippe hoofddeksels  

Wist je dat je 30% van je lichaamswarmte verliest via je nek en hoofd? Met cap rijden is dus 

niet alleen veilig, maar ook erg handig om warm te blijven! Naast het paard kun je natuurlijk 

een muts dragen om warm te blijven. Nog een tip: ga voor een shirt en jas met een opstaande 

kraag, Dit is lekker warm in de nek. 

  

2. Voorkom wintertenen 

Wist je dat sokken die vocht goed afvoeren de sleutel zijn tot warme voeten? Skisokken zijn 

eigenlijk perfect voor de winter: warm en goed vocht afvoerend. Kies dan ook voor een laars 

met een warme voering. Deze laars is tot halverwege de kuit waterdicht zodat jouw voeten 

ook droog blijven. Tip: kies een maatje groter dan normaal. Dan kun je nog dikke sokken aan 

en wordt de laars niet te krap. Dit zorgt namelijk voor een slechte doorbloeding waardoor je 

koude voeten krijgt. 

3. Laagjes, laagjes en nog eens laagjes 

Kledinglaagjes helpen lichaamswarmte vast te houden. Ga voor een eerste laagje voor iets wat 

vocht goed afvoert. Vocht, dus zweet, zorgt er namelijk voor dat je afkoelt. Thermo 

ondergoed klinkt niet heel sexy, maar warm is het wel! Ga daarna voor een laag die je 

lichaamswarmte goed vasthoudt. Sluit je laagjes af met een waterdichte jas die wind goed 

tegenhoudt. 

  

4. Winterse rijbroek 

Thermorijbroeken zijn zeker een aanrader in de kou! De soft shell buitenkant van de rijbroek 

beschermt goed tegen kou, wind en omdat de stof ook waterafstotend is, ben je zelfs tegen 

regen beschermd. Precies wat je nodig hebt in de winter!  

  

5. Warme handen 

Heb jij ook zo’n hekel aan koude handen? Gelukkig zijn er heerlijke warme winter 

handschoenen. Kies voor een handschoen die ook grip heeft aan de binnenkant. Zo kan je 

gewoon rijden en de stal gang aanvegen zonder dat de teugels of bezem door jouw handen 

glippen. 

Toch koude handen gekregen? Warm je handen op aan een kop thee of chocolade melk in de 

kantine. 

 

Met al deze tips krijg jij het niet meer koud, dus kom maar op met die winter! 

https://www.qhp.nl/sportshirt-anniek.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogAnniek
https://www.qhp.nl/thermoshirt-fianne.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogFianne
https://www.qhp.nl/rijbroek-softshell-kim-anti-slip-zitvlak.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogKamila
https://www.qhp.nl/sportshirt-anniek.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogAnniek
https://www.qhp.nl/sportshirt-anniek.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogAnniek
https://www.qhp.nl/thermoshirt-fianne.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogFianne
https://www.qhp.nl/rijbroek-softshell-kim-anti-slip-zitvlak.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogKamila
https://www.qhp.nl/sportshirt-anniek.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogAnniek
https://www.qhp.nl/thermoshirt-fianne.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogFianne
https://www.qhp.nl/thermoshirt-fianne.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogFianne
https://www.qhp.nl/rijbroek-softshell-kim-anti-slip-zitvlak.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogKamila
https://www.qhp.nl/sportshirt-anniek.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogAnniek
https://www.qhp.nl/thermoshirt-fianne.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogFianne
https://www.qhp.nl/rijbroek-softshell-kim-anti-slip-zitvlak.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogKamila
https://www.qhp.nl/rijbroek-softshell-kim-anti-slip-zitvlak.html?utm_source=startlijsten.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=GastblogKamila
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Wedstrijd nieuws voor 2020 

 
Op de volgende datums zijn er weer federatie wedstrijden bij de Duinruiters, pak dus snel de 

agenda van 2020 erbij!!!! 

 

Vrijdag 17 april 

Vrijdag 8 mei 

Vrijdag 5 juni 

 

DUINRUITERS BOKAAL 

Zaterdag en zondag 27 en 28 juni 

 

Vrijdag 14 augustus 

Vrijdag 4 september 
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WIST JE DAT… 

 

…..de clubkampioenen van dit jaar bekend worden gemaakt tijdens de  

          stamppottenmiddag op zondag 24 november, aanvang 16 uur 

……..alle leden met aanhang van harte welkom zijn 

……..op zaterdag 19 oktober een bijna echt paard in de kantine stond 

……..er uitleg werd gegeven over het zitten, etc. 

……..de fed.wedstrijden voor 2020 zijn op de vrijdagavond 17 april, 8 mei, 

          5 juni, 14 augustus en 4 september. 

……..én De Duinruiter Bokaalwedstrijden zijn op zaterdag 27 en zondag 28 juni 

……..de JPF trekkertrek-wedstrijd in Julianadorp erg goed is verlopen 

……..wij alle hulpen willen bedanken, speciaal op zaterdagavond 9 nov. 

……..dit plaats vind in café Koenen op het Loopuytpark om half 9. 

……..het pony- en paardenkampweekend te Wateren, mede door het  

          goede weer heel gezellig was, én Sylvana Scheeve,  

          die daar in de omgeving woont, vele mooie routes wist  

……..Duinruiterlid Ellen Westmaas op 20 juli de gezonde zoon Tom heeft gekregen 

……..wij haar en Jeroen heel veel geluk met hun derde kindje toewensen 

……..de klaverjasavonden van de friese buurt op vrijdag 29 nov. en 10 jan. 

          in onze kantine worden gehouden, aanvang 19.30 u. 
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Schoonmaakrooster 

 

Woensdag  20 nov.:   Natasja S. en Rosanne v.M. 

 

Woensdag   8 jan. :   Annet B. en Krystel T. 

 

Let op: noteer je beurt in je agenda of  kalender  !!! 

 

Leden onder 18 jaar behoren één van de ouders mee te nemen  !!! 

 

Aanvang 19.30 uur of  in overleg, bel elkaar, men mag altijd op een ander dagdeel, schrift ligt 

op keukenaanrecht. 

Sleutels op halen bij fam.B.  of  bij fam.v.M., van te voren even bericht. 

 

Kantinedienst 

 

Op alle wedstrijden kunnen we áltijd hulp gebruiken, meld je aan! 

 

 

Er is geen kantinedienst tijdens de lessen, men mag zelf een consumptie verzorgen en de 

kosten in het potje doen, wij kunnen deze inkomsten niet missen!!! 

 

P.S.: alle mest van parkeerterrein in bossages op DR terrein deponeren !!! 

 

Lege bekertjes, snoeppapiertjes, ook sigarettenpeuken, etc.  

in de vuilnisbakken doen !!!  Niet vergeten!! 
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