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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.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier of ga naar de website!
Lezing Aukje van Sommeren
Op woensdag 7 maart gaf dierenarts Aukje van Sommeren alweer haar tweede lezing op LR Dubbeldam. Deze keer
ging het over algemene gezondheidsklachten bij paarden. Door het rhinovirus kon voorbeeldpaard Binky er niet bij
zijn maar ondanks dat hebben alle aanwezigen veel geleerd. Aukje gaf onder andere uitleg over gebitsproblemen,
rugproblemen, grass sickness en natuurlijk werden er veel vragen gesteld over rhino.
We willen graag over een tijdje weer een lezing van Aukje organiseren. Heb je suggesties voor onderwerpen?
mail dan naar: clinics@lrdubbeldam.nl.
Workshop Zeepketting of Paper Roses
Woensdag 21 maart heeft Carolyne van de Hobbykamer weer twee leuke
workshops gegeven.
Deelnemers konden kiezen tussen de workshop Zeepkettingen maken of de
workshop Paper Roses.
Het was een gezellige avond en Carolyne zorgde ervoor dat iedereen met
een mooie creatie naar huis ging.
Voor meer foto’s klik hier.
Rommelmarkt
Ook de rommelmarkt is weer achter de rug. Afgelopen zondag stonden er in de manegebak 45 kraampjes opgesteld.
Het was erg gezellig, kinderen konden geschminkt worden en natuurlijk konden de bezoekers ook een hamburger
eten.
Wij bedanken onze sponsors: De Vries Snacks, Steffen Pieper en alle vrijwilligers die hebben geholpen met het opbouwen en afbreken van de kraampjes.
Voorjaarsbloemstuk
Op woensdag 4 april werd in onze kantine een voorjaarsbloemstuk
met een knipoog naar Pasen gemaakt.
16 dames hebben aan deze workshop meegedaan en iedereen was
erg tevreden met hun eigen creaties.
Voor meer foto´s, klik hier.

Outdoor Oefenmarathon
Op zaterdag 14 april wordt een Outdoor Oefenmarathon georganiseerd bij stal De
Ronde in Zwartewaal.
Iedere mencombinatie mag aan deze oefenmarathon meedoen. Tijdens de marathon worden een wegtraject en een hindernissentraject gereden.
Het hindernissentraject bestaat uit 5 hindernissen waarvan 1 vaardigheidsparcours.
Meer info over inschrijven en de kosten voor deelname? klik hier of ga naar de
website.
Algemene ledenvergadering
Op woensdag 25 april wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van onze vereniging.
De vergadering begint om 20.00 uur en alle leden van LR&PC Dubbeldam zijn van harte welkom deze bij te wonen.
Wedstrijden
22 april
5 mei
24 juni
30 juni

Onderlinge wedstrijd dressuur/springen
Dressuur B-Z2 paarden/pony’s (Outdoor)
Dressuur B-Z2 paarden/pony’s (Outdoor)
Mennen

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

CHIO
De voorselectie voor de CHIO cup is op 27 en 28 mei.
Ben jij M-, of Z-dressuurruiter en wil je onze vereniging vertegenwoordigen?
Neem dan contact op met Rianne Korteweg: riannekorteweg@hotmail.com

Avondvierdaagse
Op 5, 6, 7 en 8 juni wordt de avondvierdaagse weer georganiseerd, wie loopt er met ons mee?
Deelname kost €4,- per persoon en iedereen mag meelopen, ook broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes die
geen lid zijn van LR Dubbeldam. Voor meer informatie, klik hier.
Opgeven kan tot 20 april bij Agnes (Telefoon: 06-10554489). Het deelnamegeld moet vooruit betaald worden.
Opgeven/betalen na 20 april kost €5,-.
Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
Voor mededelingen welke u graag in de nieuwsbrief geplaatst zou zien is het mailadres: nieuwsbrief@lrdubbeldam.nl
De samensteller behoudt zich het recht voor uiteindelijk over plaatsing te beslissen.
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