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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!
Springclinic Mirjam de Visser
Op zaterdag 23 februari heeft Springamazone Mirjam de Visser een aantal clinics gegeven op onze vereniging.
Deze clinic is georganiseerd door Netty en zat helemaal vol!
In totaal waren er drie groepslessen.
Zowel voor beginners als voor gevorderden was het erg nuttig
en de amazones vonden het erg leuk.
Mirjam de Visser zal later dit jaar waarschijnlijk nog een keer
terugkomen voor een aantal clinics in onze springweide. Natuurlijk is ook dan iedereen welkom, ook beginners of nietleden van LR Dubbeldam!
Voor meer foto’s, klik hier.

Rommelmarkt
De rommelmarkt op 17 maart trok veel bezoekers, om 10 uur stonden alle
kraampjes klaar in de manege van onze vereniging en het was gelijk al gezellig
druk.
Kinderen konden geschminkt worden en er was een ballonnenclown. Ook was
er een loterij en natuurlijk de broodjes hamburger.
Wij bedanken onze sponsoren De Vries Snacks voor de hamburgers, Jan Riedijk voor de uien en Steffen Pieper als onze ballonnenclown.
Voor meer foto’s, klik hier.

Schriktraining

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

De schriktraining van 6 april zit vol! Er zullen twee groepen
met beginners en twee groepen met gevorderden starten.
De startlijst vind je hier.
Was je te laat met inschrijven? Je kan natuurlijk wel komen
kijken!

Bingo
De sinterklaasbingo was zo’n groot succes dat de feestcommissie heeft besloten een extra bingo te organiseren op vrijdag 12 april. Tijdens de bingo kun je
weer mooie prijzen winnen en natuurlijk hebben we een geweldige hoofdprijs:
een echte Ipad!
De bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom!
Algemene ledenvergadering
Onze voorjaarsvergadering wordt gehouden op woensdag 24 april vanaf 19.00 uur in onze kantine aan de Schenkeldijk. Al onze leden zijn welkom. Tijdens deze vergadering kan er gestemd worden voor de nieuwe voorzitster en
bestuurleden en zullen de nieuwe commissies bekendgemaakt worden. Ook worden onze kampioenen gehuldigd.
Wedstrijden
14 april
21 april
11 mei
25 mei

Dressuur B-Z2 paarden en pony’s (Outdoor)
Onderlinge wedstrijd dressuur en springen (Clubkampioenschap)
Dressuur B-Z2 paarden en pony’s (Outdoor)
Gelegenheidswedstrijd

Gelegenheidswedstrijd, BBQ en kamp
Op zaterdag 25 mei is er weer een gelegenheidswedstrijd! Iedereen mag
hieraan meedoen, ook als je geen lid bent. Deze wedstrijd is voor alle
leeftijden en je mag doen wat je wilt! Niets is te gek!
Na afloop van de gelegenheidwedstrijd is er een gezellige barbecue waar
natuurlijk ook iedereen uitgenodigd is en alsof dat nog niet gek genoeg
is… Iedereen mag blijven slapen!
De volgende ochtend wordt er gezorgd voor een lekker ontbijtje en daarna kunnen de paarden en pony’s van stal gehaald worden, wat we daar
precies mee gaan doen hoor je in de volgende nieuwsbrief!
Kosten voor deelname aan alle activiteiten: €30,-.Deelnemen aan een
losse activiteit kan ook, deze prijzen zullen nog bekendgemaakt worden.
De foto’s van de vorige gelegenheidwedstrijd kun je hier bekijken, dan
kun je vast wat inspiratie opdoen! Succes met oefenen!
Facebook
Vorige week heeft LR & PC Dubbeldam 100 ‘vind ik leuks’ behaald op Facebook!
Hier zijn wij toch wel een beetje trots op! Wil jij ook op de hoogte blijven van de allerlaatste nieuwtjes rondom onze
vereniging? Meld je dan aan via www.facebook.com/lrdubbeldam.
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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