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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!
Tapasworkshop
Op woensdagavond 8 februari wordt bij Carolyne van Lifestyle & More een tapasworkshop gehouden. Tijdens deze
workshop maken we verschillende lekkere hapjes die we daarna natuurlijk allemaal mogen proeven. De recepten
krijgen we aan het eind van de avond mee naar huis.
De workshop begint om 19.30 uur en kost €23,50 per persoon, de helft van dit bedrag dient vooraf betaald te
worden. Adres: Schuilenburg 8, Dordrecht. Maximaal 16 personen. Opgeven bij Agnes (06-10554489).
Inloopavond nieuwe leden
Op donderdag 16 februari organiseert het bestuur een inloopavond voor de nieuwe leden van onze vereniging.
Zij krijgen dan een informatieboekje; het huishoudelijk reglement en de sleutel van de bak. Natuurlijk kunnen ook
alle vragen over het lidmaatschap van LR Dubbeldam gesteld worden.
Alle nieuwe leden zijn van 19.00 tot 20.00 uur welkom in de kantine van LR Dubbeldam.
Lezing Aukje van Sommeren
Het is inmiddels een jaar geleden dat dierenarts Aukje van Sommeren op onze vereniging haar lezing ‘EHBO voor
paarden’ gaf. Alle deelnemers aan deze avond waren erg enthousiast en daarom heeft Aukje nu voor ons een nieuwe
lezing samengesteld.
Zij zal in deze lezing gebitsproblemen en kreupelheid behandelen. Verder wil zij onderwerpen bespreken die voor
ons belangrijk zijn, dus wil jij meer weten over een medisch paardenprobleem? Stuur dan je vraag naar
clinics@lrdubbeldam.nl dan kan Aukje hierover alvast een presentatie samenstellen. Vragen stellen tijdens de lezing
kan ook maar het is natuurlijk leuker als Aukje het een beetje kan voorbereiden.
De lezing zal plaatsvinden op 7 maart om 19.30 uur in de kantine van onze vereniging.
Deelname kost €2,50 per persoon. Vooraf opgeven mag via clinics@lrdubbeldam.nl maar hoeft niet.
Deze lezing is niet alleen voor leden: iedereen is welkom!
Wij hopen dat deze informatieavond net zo druk bezocht zal worden als de vorige.
Bedankt!

Friezenviertal

Daan en Pim hebben ervoor gezorgd dat onze ruiters en amazones het nieuwe jaar goed kunnen beginnen; zij hebben de hoeken uit de rijbakken gehaald en de bodem netjes geëgaliseerd met de minikraan en tractor!

LR Dubbeldam heeft weer een friezenviertal!
Onze amazones Anke Makkelie, Corrie Visser, Cynthia Prins,
Sabrine Monster en Esther Kwak starten binnenkort onder
begeleiding van Rianne Korteweg met oefenen.
Succes dames!

Gezocht!
Heb jij tijd en zin om een grote organiserende rol binnen onze vereniging te vervullen?
LR Dubbeldam is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Lijkt het je wat of wil je weten wat de verschillende functies
inhouden? Neem contact op met één van onze bestuursleden, hun contactgegevens staan op de bestuurspagina van
onze website.
Ook zijn we op zoek naar een nieuwe kantinecommissie.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Caroline de Deugd.
Workshop Zeepketting of Paper Roses
Op woensdag 21 maart organiseren wij in onze kantine een gecombineerde workshop die gegeven zal worden door Carolyne van
Lifestyle & More. U kunt ervoor kiezen de workshop Zeepkettingen maken óf de workshop Paper Roses te volgen.
Bij de workshop Zeepkettingen maakt u zelf zeepjes in
verschillende geuren en vormen om deze vervolgens met allerlei
kralen aan een mooi lint te hangen. Dit is een herhaling van de
workshop die eerder op onze vereniging is gehouden.
De workshop Paper Roses is nieuw, bij deze workshop maken de
deelnemers met een speciale techniek verschillende rozen van papier.
De workshops beginnen om 19.30 uur en kosten €19,50 per persoon, de helft van dit bedrag dient vooraf betaald te worden bij
Agnes. Opgeven bij Agnes (06-10554489).
Geef bij uw aanmelding goed aan welke workshop u wilt volgen!
Rommelmarkt
Op zondag 25 maart wordt er weer een rommelmarkt gehouden in
onze manege.
Kraampjes kosten €12,50 of €15,- en kunnen gehuurd worden bij
Irma (078-6181378).
Kom je liever alleen rondsnuffelen, lootjes kopen of hamburgers
eten? Vanaf 10.00 uur gaan de deuren open!

Wedstrijden
22 januari
12 februari
26 februari
11 maart
18 maart
22 april

Onderlinge wedstrijd dressuur en springen
Dressuur paarden en pony’s
Mennen dressuur
Dressuur paarden en pony’s
Onderlinge wedstrijd dressuur en springen
Onderlinge wedstrijd dressuur en springen

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

Voorjaarsbloemstuk
Op 4 april gaan we een voorjaarsbloemstuk met een knipoog naar Pasen maken.
De workshop begint om 19.30 uur in de kantine van onze vereniging en kost €23,50 per persoon, de helft van dit
bedrag dient vooraf betaald te worden bij Agnes. Opgeven bij Agnes (06-10554489).
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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