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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.
Kerstbal
Het is alweer een tijdje geleden, maar op het moment dat de vorige
nieuwsbrief uitkwam lag iedereen zijn roes nog uit te slapen.
Vandaar dat we er in deze nieuwsbrief op terugkomen:
Op zaterdag 18 december was het kerstbal
van onze vereniging.
Het was weer een groot succes voor jong en oud!
Voor de foto’s van die avond klik hier

EHBO voor paarden en pony’s
Dierenarts Aukje van Sommeren van paardenpraktijk ’De Kroon’ zal op woensdagavond 9 februari een EHBO
clinic voor paarden en pony’s geven.
Tijdens deze avond zal de behandeling van een aantal veel voorkomende ziektes en blessures bij paarden
besproken worden.
Na afloop is er voldoende tijd voor het stellen van vragen.
De clinic begint om 19.30 uur in de kantine van LR Dubbeldam.
Toegang is €2,50 per persoon.
Aanmelden kan via clinics@lrdubbeldam.nl
Ponyles
Er zijn nog wat plaatsen beschikbaar in
de ponyles van Rianne op vrijdagavond om 18.30
uur.
Heb je interesse? Neem contact op met Rianne
Korteweg

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Verzorgcursus
Heb jij vorige keer ook zo’n plezier gehad bij de verzorgcursus
van Koen en Ilse?
Op zaterdag 12 maart komen ze terug met een nieuwe cursus!
Dus wil je nog meer leren over de verzorging van je pony of
paard en het poetsen van je zadel en hoofdstel? Geef je op via
clinics@lrdubbeldam.nl
Ook als je de vorige cursus niet gevolgd hebt ben je welkom!
Kosten voor de cursus zijn €2,50 voor leden, en €5,- voor nietleden.
Vol is vol!

Overige activiteiten
Vrijdag 18 februari
Zondag 13 maart
Zondag 3 april
Zondag 22 mei
Za-zo 4-5 juni

Wedstrijden
Klaverjassen
Springclinic Gilbert Magnus
Rommelmarkt
Gelegenheidswedstrijd
Kamp op de manege

12
20
27
20
10
17

februari
februari
februari
maart
april
april

Dressuur paarden & pony’s
Onderlinge wedstrijd
Wintercompetitie mennen
Dressuur paarden & pony’s
Dressuur paarden & pony’s
Onderlinge wedstrijd

In volgende nieuwsbrieven zal hier meer informatie over
gegeven worden!
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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