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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.

De sloot in!
Afgelopen maand zijn maar liefst drie van onze ruiters
Z-dressuur gerechtigd geworden, en zoals veel leden
wel weten betekent dat maar één ding: De sloot in!
Tim Eijkelenboom, Judith Schalenkamp en Sylvia
Schaeffer: gefeliciteerd!
Voor meer foto’s klik hier

Verzorgcursus
Op zaterdag 12 maart was er weer een pony verzorgcursus op
onze manege. De deelnemers kregen theorieles en hebben zadels gepoetst. Daarna hebben ze een echte Z-proef gejureerd,
deze werd gereden door Judith.
Bedankt Koen en Jessica!
Voor alle foto’s klik hier.

Rommelmarkt
Op zondag 2 april was er weer rommelmarkt in onze manege.
Met 45 kraampjes was het een drukke boel, maar gelukkig was
er ook veel publiek.
De kinderen konden geschminkt worden, en natuurlijk waren ook
de loterij en de hamburgers er weer bij.
Voor meer foto’s, klik hier.
Wij bedanken onze sponsors: De Vries snacks, Jan Riedijk
en De Staartploeg.

Evening High Tea

Paasstuk

Op vrijdag 15 april wordt er een echte evening high
tea gehouden in de kantine van onze vereniging!
Er zullen schalen vol met koekjes, bonbons, taart, en
sandwiches zijn, en natuurlijk is er ook thee!

Zin in een avondje knutselen? Op woensdag 20 april
gaan we in de kantine paasstukjes maken.
Dasja Cacomanolus van bloemenwinkel Anne Fleur
komt ons helpen om van een krans op een schaal een
mooie blikvanger te maken.

Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. Kosten: €12,50
per persoon. Opgeven kan bij Agnes of Anja (0786211407)
Minimaal aantal deelnemers: 15 personen. Opgeven is
betalen.

Aanvang: 19.30 uur. Kosten: €20,- per persoon.
Minimaal 10, en maximaal 20 deelnemers.
Opgeven bij Agnes (06-10554489).

Wedstrijden

Sponsoractie Plusmarkt
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LR Dubbeldam doet mee aan de sponsoractie van Plus ‘t
Lam. Bij iedere besteding van €5,- krijgt u een actiecode die u kunt activeren in de winkel. Aan het einde van
de actie krijgt de vereniging hiervoor een geldbedrag.
U kunt de bonnen ook afgeven bij Caroline.

april
mei
mei
juni

Onderlinge wedstrijd (clubkampioenschap)
Dressuur paarden & pony’s (outdoor)
Gelegenheidswedstrijd
Dressuur paarden & pony’s (outdoor)

Kamp
Van 4 tot 5 juni is er kamp op onze vereniging! Zaterdagmiddag beginnen we met een dressuur– of springles. Daarna eten
we samen en maken we er samen met DJ Enrico een bonte
avond van! We slapen op de manege (misschien wel in een
tent?) en de volgende ochtend zadelen we de paarden en
pony's op voor een heerlijke buitenrit!
Dit kun je natuurlijk niet missen! Dus geef je op via
clinics@lrdubbeldam.nl
Kosten: €25,- per persoon.
Gelegenheidswedstrijd

Avondvierdaagse

Heb je altijd al mee willen doen aan een paardrijwedstrijd? Maar ben je geen lid van de manege of
heb je geen zin om een ‘serieuze’ proef te rijden?
Doe dan mee met de gelegenheidswedstrijd op 22
mei!

Op 7, 8, 9, en 10 juni loopt onze vereniging weer mee met
de avondvierdaagse. Ook zin om mee te lopen? Geef je op
bij Agnes (06-10554489) of Anja (078-6211407)

Iedereen mag hieraan meedoen. Alles mag, zolang het maar verantwoord is!
Opgeven kan via de intekenlijst in de wachtruimte.

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl
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