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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
Door het winterse weer is de springclinic van Mirjam de Visser verplaatst naar zaterdag 23 februari.
Amazone Mirjam de Visser springt zelf ZZ met haar paard Sonheur en zal op onze vereniging een aantal springclinics geven die geschikt zijn voor ruiters van alle niveaus.
De lessen zullen aan groepjes van maximaal vier deelnemers gegeven worden en iedere les duurt een uur.
Voor leden kost dit €10,-, voor niet-leden kost het €12,50.
Opgeven kan via de lijst in de wachtruimte of door te bellen met Netty Groeneveld,
zij kan ook al je vragen beantwoorden.
Rommelmarkt
Op 17 maart ben je vanaf 10 uur welkom op onze jaarlijkse rommelmarkt! De binnenbak zal weer vol staan met leuke kraampjes. Kinderen kunnen geschminkt worden, suikerspinnen eten
en er is een clown. Natuurlijk zullen de hamburgers ook dit jaar
niet ontbreken.
Wil jij met een kraampje op de rommelmarkt staan?
Er zijn nog een paar plekjes vrij dus neem snel contact met ons
op via clinics@lrdubbeldam.nl.
Wedstrijden

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

10 maart
24 maart
14 april
21 april
11 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)

Schriktraining
Heb jij de afgelopen keren niet meegedaan met de schriktraining? Of heb je wel meegedaan en wil jij met je paard meer
angstwekkende situaties oefenen? Geef je dan op voor de schriktraining op 6 april!
Bij de derde editie van de schriktraining is het mogelijk deel te
nemen in een beginnersgroep of in een gevorderdengroep. Als
beginner leer je hoe je jouw paard op een vriendelijke en veilige
manier door allerlei angstwekkende situaties kan leiden. Een
goed beeld van de beginnerstraining krijg je door dit filmpje,
gemaakt bij de schriktraining in 2009.
De gevorderden gaan een stapje verder, zij gaan onder andere
door een tunnel, over een brug en worden geconfronteerd met
allerlei enge geluidseffecten.
Deelname aan de schriktraining kost €25,- per persoon en wees
er snel bij want de vorige edities zaten al heel snel vol!
Aanmelden kan via clinics@lrdubbeldam.nl, vermeld erbij of je
in de beginnersgroep of de gevorderdengroep wil.
Noodoproep!
We hebben al een aantal keer een oproep gedaan voor vrijwilligers maar er zijn nog steeds een aantal functies vrij
binnen onze vereniging!
Wij zoeken met spoed een wedstrijdsecretariaat. Het huidige secretariaat zal tot april de wedstrijden organiseren
maar stopt er dan toch echt mee! Wie neemt deze belangrijke taak op zich? Als we hier niemand voor vinden zullen
er vanaf april geen wedstrijden meer georganiseerd worden, dat zou toch zonde zijn?
Verder zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden en een kantinecommissie.
Heb je interesse? Neem contact op met Caroline.
Wel hebben we inmiddels een erg enthousiaste redactie voor de Door de Beugel gevonden; Adrienne van der Perk
en Rosalinde van der Hoeven zijn druk bezig met de voorjaarseditie die binnenkort bij onze leden op de mat gaat
vallen. Dames, veel succes en we kijken uit naar ons vernieuwde clubblad!
Heb je een leuk verhaal of een mooie foto voor in de DDB? Mail naar doordebeugel@gmail.com!
Ponyles
Op de woensdagmiddag worden er weer ponylessen gegeven op onze vereniging! De ponyles voor beginners die
wordt gegeven door Berber Willemse zit inmiddels vol. In de ponyles voor gevorderden van Marja Kros zijn nog
wat plaatsjes vrij. Deze les start om 16.00 uur. Heb jij interesse? Neem contact op met Caroline of Netty.
Bingo
Omdat de bingo in november een groot succes was hebben wij besloten
een extra bingo te organiseren!
Deze bingo zal zijn op vrijdag 12 april.
Vanaf 20 uur worden de bingokaarten verkocht en er vallen veel mooie
prijzen te winnen.
Natuurlijk hebben we ook nu weer een hele mooie hoofdprijs, namelijk:
een I-pad! Die wil iedereen toch winnen?
Dus zorg dat je erbij bent op 12 april!
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