
 

 

Hallo allen, 

Hierbij de nieuwsbrief van oktober 2016. 

Het concours is alweer achter de rug en 

we gaan alweer richting het einde van 

2016. Voor die tijd hebben we nog een 

aantal activiteiten. Lees snel verder… 
 
 

Overlijden Coby Lenting 

We beginnen deze nieuwsbrief met een 

verdrietig bericht. Coby Lenting is 

maandag 17 oktober na een kort ziekbed 

overleden. Coby is de moeder van ons 

oud-lid Nicole Lenting en Coby was een 

zeer gewaardeerde vrijwilliger die altijd 

voor De Dijkruiters klaar stond. Wij 

wensen de familie Lenting veel sterkte 

met dit verlies. 

 

 

Concours 

Het concours was zeer geslaagd. Hier 

hielp het mooie weer aan mee. We 

hadden een prima aantal deelnemers en 

hebben een gezellige dag neergezet. Alle 

leden en andere vrijwilligers die zich 

hiervoor hebben ingezet: bedankt! En 

speciaal bedankt voor de familie Blauw 

voor het wederom beschikbaar stellen 

voor hun terrein. 

Onze eigen leden hebben ook goed 

gereden op het concours. Anna Daniëls 

won zelfs de prijs voor de beste B 

combinatie bij de pony’s! 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen lessen 

De dagen worden weer korter en nog 

een paar weken en dan gaat de 

wintertijd in. Dit betekent dat we ook 

weer naar binnen gaan met de lessen.  

Vanaf donderdag 3 november gaan we 

weer lessen in de binnenbak van de 

familie Van Drie aan de Uiterdijkenweg 

42 in Luttelgeest. 

 

 

 

 

Strandrit 

Het strandseizoen is weer over. Dit 

betekent dat we weer met de paarden 

het strand op kunnen. Lizette gaat 

zondagochtend 30 oktober weer naar het 

strand in Lemmer. Ze is er om 10:00 

uur, parkeert bij Polem en neemt wat 

lekkers mee voor na het rijden. Heb je 

ook zin om de 30e een strandrit te 

rijden? Laat het dan even weten via de 

info mail of bij Lizette voor 28 oktober. 

 

 

 

Rabobank clubkascampagne 

Na het succes van vorig jaar, doen we 

ook dit jaar weer mee aan de Rabobank 

clubkascampagne.  Bij de Rabobank 

Clubkas Campagne bepalen de leden van 

Rabobank Noordoostpolder-Urk welke 

verenigingen en stichtingen een bijdrage 

krijgen. En hoe hoog dat bedrag is. 

Leden van de Rabobank Nop-Urk 

ontvangen 5 stemmen, waarvan 

maximaal twee stemmen op dezelfde 

vereniging mogen worden uitgebracht. 

Hoe meer stemmen er op onze 

vereniging uitgebracht worden, des te 

meer geld wij ontvangen. Dit jaar is er 

maar liefst € 60.000,- te verdelen, breng 

dus zeker je stem uit op de Dijkruiters! 

Het geld wat we dit jaar verdienen, 

willen we inzetten voor het organiseren 

van clinics. 

  



 

 

 

Vervolg clubkascampagne 

Van dinsdag 1 november t/m maandag 

14 november 2016 kunnen de leden van 

de Rabobank Nop-Urk hun stem 

uitbrengen via de website. Dinsdag 1 

november ontvangen de leden van 

Rabobank Noordoostpolder-Urk de 

stemkaart op de deurmat. Voor meer 

informatie, zie: 

https://www.rabobank.nl/lokale-

bank/noordoostpolder-urk/rabobank-

clubkas-campagne-2016/ 
 
 

 

 

 

 

 

Uitslagen 

We proberen onze site en Facebook 

levendig te houden met berichten van 

onze leden. Dit kunnen de uitslagen zijn 

van wedstrijden, maar misschien heb je 

een heel leuk idee waarvan je denkt, dat 

moet echt op Facebook en/of op de 

website. Geef dit dan door via 

info@dijkruiters.nl. Uitslagen van 

wedstrijden mogen naast de infomail 

gestuurd worden naar 

ucmvdeburcht@gmail.com. Zij 

verzamelen alles van de omliggende 

verenigingen en sturen dit als een geheel 

naar de krant. Helaas wordt het niet 

altijd geplaatst. Daar hebben wij dan 

weer geen invloed op. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover de nieuwsbrief! 

 

Bestuur RV en PC de Dijkruiters   

Lizette, Berthil, Marjon, Wendy en 

Mirjam 
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