Beste leden, ouders/ verzorgers en pensionners,

Allereerst de beste wensen voor 2022 vanuit het bestuur en al onze medewerkers!! Wij hopen dat
het voor ieder een mooi en gezond jaar mag worden en we weer volop plezier mogen beleven van en
met onze paarden!
Ook dit jaar zullen we weer gezellige en leerzame evenementen organiseren waar iedereen weer aan
deel kan nemen, zoals bijvoorbeeld het ponykamp, de proevendagen en andere leuke activiteiten.

Nieuwe Coronamaatregelen
Vanaf dinsdag 11 januari worden de huidige Coronamaatregelen wat verruimd. Het buitensporten
wordt verlengd van 17:00u naar 20:00u voor jongeren t/m 17 jaar. Wat betekent dit voor ons?
De middaglessen gaan weer terug naar de normale tijd.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten we om 16:00u.
Op woensdag- en zaterdagmiddag starten we om 13:30u.
Aangezien er tot 20:00u les gegeven mag worden zal de eerste groep in de avond weer les krijgen.
Voor de lessen na 20:00u en de volwassenen blijft het helaas nog hetzelfde: je mag komen om je
paard beweging te geven maar er wordt geen les gegeven.
En denk eraan, als je ervoor kiest om niet te komen laat dit dan op tijd weten, zodat wel alle paarden
hun dagelijkse beweging krijgen.
Hopelijk is er gauw weer meer mogelijk!
Voor nu geldt dus ook nog steeds, zowel voor de verzorgers als voor degenen die komen rijden en de
pensionners: blijf niet hangen nadat je klaar bent, houd je niet op in groepjes en hou 1,5 meter
afstand.

Website
Misschien hebben sommige van jullie al een kijkje genomen, onze nieuwe website is in de lucht! Je
vind hem gewoon op https://ruiterclubbloemendaal.nl/
De pagina met onze lespaarden wordt nog aangevuld, en we blijven de website natuurlijk verder
verfraaien. Als je toch nog fouten ontdekt kun je die melden via secretariaatrcb@gmail.com.

Binnenbak
Inmiddels is de binnenbak helemaal vervangen, daar zijn wij ontzettend blij mee! Nogmaals onze
grote dank aan iedereen die daar aan meegewerkt heeft door loten te verkopen of ons te sponsoren
bij de Plusactie!
Ook gaat onze dank uit naar de Jac Bezemer Stichting voor de bijdrage.
Zonder al deze hulp was het niet mogelijk geweest.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ruiterclub Bloemendaal

