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Welkom

bij weer een nieuwe nieuwsbrief van LR & PC Dubbeldam EO. In deze nieuwsbrief proberen we 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.
Verzorgcursus
Heb jij je nog niet opgegeven voor de verzorgcursus van
Koen en Ilse?
Er zijn nog genoeg plaatsen vrij!
Dus als je alles wilt leren over het verzorgen van je pony
of paard en over het poetsen van je zadel en hoofdstel,
geef je dan op via clinics@lrdubbeldam.nl Ook als je vorige
keer geweest bent kun je weer nieuwe dingen leren.
De cursus is op zaterdag 12 maart. Er wordt ook nog een
demonstratie gegeven.
De kosten zijn €2,50 voor leden en €5,- voor niet-leden
Vol is vol!

Springclinic Gilbert Magnus

Wedstrijden

Hij is inmiddels een bekende op onze manege:
Gilbert Magnus.
Op 13 maart komt hij weer een springclinic geven.
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De kosten zijn €15,voor leden, en €20,voor niet-leden.
Opgeven kan via
mail
Vol is vol!

februari
maart
april
april
mei
mei

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

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

Rommelmarkt

Overige activiteiten

Op zondag 3 april wordt er weer een rommelmarkt
gehouden in onze manege.
Kraampjes kunnen gehuurd worden via de
feestcommissie en kosten €12,50 of €15,-.

Zondag 22 mei
Za-zo 4-5 juni
7 t/m 10 juni

Kom je liever alleen kijken of hamburgers eten?
Vanaf 10.00 uur gaan de deuren open!

Gelegenheidswedstrijd
Kamp op de manege
Avondvierdaagse

In volgende nieuwsbrieven zal hier meer informatie
over gegeven worden!

Dames dames
Woensdagavond 23 februari is er eindelijk weer een dames dames-avond: een workshop gegeven door Gerry en
Ellen. De avond begint om 19.30 uur
In deze workshop krijgen jong en oud uitleg over make-up, maskers en vele andere producten. We geven elkaar
een reiniging, gezichtsmassage en een masker naar keuze.
De kosten bedragen €12,50 euro; hiervoor krijgt u alle uitleg en hulp van een professionele schoonheidsspecialiste. Geef uzelf op bij Agnes, dan weten we hoeveel spullen Ellen mee moet brengen!
Vergeet niet als U komt één ligstoel per twee personen mee te brengen. Neem ook een grote handdoek, washandje of gastendoekje en een bak om warm water in te doen mee.
Avondvierdaagse
Op 7,8,9 en 10 juni 2011 wordt weer de avondvierdaagse georganiseerd in Dordrecht.
LOPEN JULLIE OOK MEE? De deelnamekosten bedragen € 4,00 p.p.
Lever het geld in achter de bar of bij Agnes in een envelop.
Doe dit voor 1 mei; opgeven na 2 mei kost 5,00 euro Hiervoor
krijg je als je alle 4 avonden mee loopt een mooie medaille. Jong
en oud lopen 5 km; die start ± om 18.35 uur (later hierover meer).
Graag zien we dat iedereen meedoet, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.( je hoeft dus geen lid te zijn van onze vereniging)
Dresscode: een witte (rij) broek met blauwe sweater of polo met
verenigingslogo.
Graag vragen en opmerkingen bij: Agnes: tel. 078 6179997 of Anja: tel. 078 6211407
EHBO voor paarden

Dressuurboekjes

Op 9 februari heeft Aukje van Sommeren van paardenpraktijk “de
kroon” een lezing gegeven over EHBO bij paarden. Behandeld werden onder andere: wonden, koliek, vergiftigingen en huidaandoeningen.
45 mensen woonden deze lezing bij en waren allen zeer enthousiast.
Na de lezing werd er nog lang nagepraat over veel andere onderwerpen, waarin Aukje nadere uitleg of advies gaf. Deze avond zal
zeker nog eens herhaald worden, maar dan met andere onderwerpen. Indien U nog suggesties voor onderwerpen heeft mail dan
naar: clinics@lrdubbeldam.nl

Er is inmiddels een nieuw dressuurproeven boekje verschenen. Vanaf 1 april worden de proeven uit dit boekje verplicht,
ook op de onderlinge wedstrijden. Let erop dat er soms kleine verandering in de
proeven zijn aangebracht.
Paard– of pony meten
Woensdag 23 februari is er gelegenheid je
paard of pony op te laten meten. Opgeven
aub. op de lijst in de wachtruimte
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