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Welkom
bij weer een 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.
Terugblik
De nieuwsbrief heeft een tijdje stilgestaan, de
activiteiten op de manege natuurlijk niet!
We hebben het kerstbal en de nieuwjaarsreceptie
gehad maar ook de kidsmiddag met 12 jonge leden en
hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.
Voor de volwassenen is er een massageclinic gegeven
door Purely Horse Massage, dit was ook erg leerzaam
en gezellig!
Van alle activiteiten zijn natuurlijk foto’s gemaakt,
deze kun je vinden in ons fotoalbum op de website!
Regiokampioenschappen
Onlangs werden de regiokampioenschappen dressuur weer verreden in Bij het Hippisch Centrum in Ouddorp. Twee
van onze leden mochten hieraan deelnemen:
Sandra in ‘t Veld haalde met haar paard Zazou in het M2 175 en 170 punten.
Tim Eijkelenboom en zijn paard Toscane haalden in het ZZ-licht 228 en 223 punten, dit was goed voor de 3e plaats.
Tim mag door naar het NK in Ermelo op 7 en 8 maart, veel succes!
Springclinic Ilonka Kluytmans
Op zondag 23 februari komt eventing-amazone Ilonka Kluytmans op onze vereniging een
springclinic geven.
Zij zal les geven aan groepjes van maximaal 4 personen. De lessen duren een uur en
kosten €12,50 voor leden en €15,- als je geen lid bent.
Voor meer informatie en opgeven, kijk op de website bij activiteiten.

Lezing Hoefsmid
Op maandag 10 maart komt hoefsmid Martijn Wijling van hoefsmederij Wijling in onze kantine een lezing geven
over het werk van de hoefsmid, hoefbevangenheid, rotstraal en schimmel in de hoeven.
Na de lezing is uitgebreid de tijd voor het stellen van vragen. Heb je nu al een vraag die je graag behandeld ziet
tijdens de presentatie? Dan kun je deze mailen naar clinics@lrdubbeldam.nl.
De lezing begint om 20.00 uur in onze kantine aan de Schenkeldijk, iedereen is welkom!
Toegang is gratis voor leden en €2,- als je geen lid bent.
Waarschuwing!
Kinderen mogen absoluut niet achter de bar staan,
ook niet om hun ouders te helpen!
Hiervoor kan de vereniging namelijk een boete
krijgen van €1300,-.

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Gezocht
Het bestuur is met spoed op zoek naar een secretaresse.
Daarnaast zoeken we iemand voor de bardienst op vrijdag, dit is eens in de drie weken.
Lijkt het je leuk om je als secretaresse of bardienst in te zetten voor onze vereniging?
Neem contact op met Netty Groeneveld.
Rommelmarkt

Wedstrijden

Op zondag 23 maart is er weer rommelmarkt in de bak
van onze vereniging. Kramen zijn te huur voor €15,per kraam.
Wil je een kraam huren?
Opgeven kan bij de feestcommissie.

16 februari
2 maart
16 maart
6 april
13 april

Dressuur Paarden/Pony’s
Onderlinge Wedstrijd
Dressuur Paarden/Pony’s
Onderlinge Wedstrijd
Dressuur Outdoor i.c.m. Wellantcup

Zit en Houding Training Carmen Schalk
Op veler verzoek komt Carmen op 5 april opnieuw naar onze vereniging voor
een aantal zit- en houdinglessen.
Omdat steeds meer mensen haar trainingen al gevolgd hebben bieden wij drie
verschillende pakketten aan:
Simulatortraining: half uur privéles op de simulator voor €27,50 per persoon.
Rijles: half uur rijles per twee personen voor €17,50 per persoon.
Combinatiepakket: Simulator privéles en rijles per twee personen voor €45,per persoon.
Voor meer informatie over de pakketten en inschrijven, ga naar de website.
Vol is vol!
Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
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