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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 woensdag 8 februari was de tapasworkshop van Lifestyle & More. De
deelnemers hebben allerlei lekkere Spaanse hapjes gemaakt die ze natuurlijk
na afloop allemaal zelf mochten proeven. Het was een geslaagde avond!
Voor meer foto’s klik hier.

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.
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.
Je kunt ervoor kiezen de workshop Zeepkettingen maken óf de workshop
Paper Roses te volgen.
Bij de workshop Zeepkettingen maak je 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. Opgeven bij Agnes
(Telefoon: 06-10554489).
Geef bij je aanmelding goed aan welke workshop je wilt volgen!

Logo op je sjabrak
Wil jij het logo van LR Dubbeldam op je wedstrijdsjabrak laten borduren? Dit gaat heel makkelijk bij Hyporama in
Rotterdam. Daar staat het logo van onze vereniging namelijk standaard in de computer, je hoeft alleen te zeggen dat
je het logo van LR Dubbeldam wilt en dan kunnen de medewerkers het opzoeken en de borduurmachine programmeren.
Rommelmarkt
Op zondag 25 maart wordt er weer een rommelmarkt gehouden in
onze manege.
Kraampjes kosten €15,- en kunnen gehuurd worden bij Irma
(Telefoon: 078-6181378).
Kom je liever alleen rondsnuffelen, lootjes kopen of hamburgers
eten? Vanaf 10.00 uur gaan de deuren open!

Jas kwijt?

Bedankt!

Er hangen nu al een paar maanden verschillende jassen aan de
kapstok in onze kantine. De schoonmaakcommissie laat ze nog
even hangen maar als ze niet opgehaald worden gaan ze de vuilnisbak in.

Het bestuur bedankt Piet Middelkoop en Rinus de
Graaf, zij hebben een week lang aan de riolering
van onze vereniging gewerkt.

Wedstrijden

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

11 maart
18 maart
1 april
22 april
5 mei

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

Kidsmiddag
Jongste leden van onze vereniging: Geef je samen met je vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes op want op
vrijdag 6 april kun je weer mee bowlen op de kidsmiddag!
Iedereen t/m 16 jaar is welkom. Als lid van LR Dubbeldam mag je gratis mee. Ben je geen lid maar wil je toch mee?
Dan kost het €12,50 per persoon. Voor meer informatie klik hier.
Opgeven bij Agnes (Telefoon: 06-10554489). Graag opgeven voor 29 maart.
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: 0610554489). Het deelnamegeld moet vooruit betaald worden. Opgeven/betalen na 20 april kost €5,-.
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