Nieuwsbrief dec’21
Pas de Deux VERPLAATST

Proevendagen begin 2022!

Door de huidige corona maatregelen is
publiek niet toegestaan. Bij de Pas de Deux is
het natuurlijk het leukst dat je aan iedereen
kan laten zien hoe je je proef in een thema
rijdt, verkleed en op muziek.
Daarom hebben we besloten om de Pas de
Deux te verplaatsen naar zondag 13 maart
2022.
Alle inschrijvingen die er zijn tot nu toe blijven staan!

Zondag 9 januari
Zondag 6 februari
Zaterdag 19 februari
Zondag 20 februari
Zaterdag 19 maart
Zondag 20 maart

-

F3 en hoger
F1/F2 proeven
14+ F proevenavond
F3 en hoger
14+ F proevenavond
F3 en hoger

De zaterdagavond is voor ruiters van 14 jaar en ouder en
voor ruiters die wegens geloofsovertuiging niet op zondag
kunnen starten
Je kan opgeven via de website!

Zet ze alvast in je agenda!

Ouder actie VERPLAATST
Door de huidige corona maatregelen mogen we na 17.00
uur geen les meer geven en zal de ouderactie niet door
kunnen gaan op woensdag 8 en 15 december a.s.
De ouderactie zal wel plaatsvinden, maar dan op zondag 19
december.
in plaats van 2 lessen zal er maar 1 les plaatsvinden.
De lessen zijn om 11.00 uur, 11.30 uur, 12.00 uur en
12.30 uur
Wil je nog meedoen?
Dat kan!
Geef je op via het formulier bij de bar!
Datum:
Tijd:
Kosten:

Zondag 19 december
10.30 / 11.00 / 11.30 uur
€ 10,- p.p.

Nieuwsbrief dec’21
Publiek niet toegestaan
Door de coronamaatregelen die
gelden tot 19 december a.s. is
het niet toegestaan om langs de
rijbanen bij de lessen te kijken.
Wij snappen dat u graag de
vorderingen van uw
zoon/dochter wilt volgen, maar
wij moeten hierin de regels
volgen die door de overheid zijn
bepaald.
Wij hopen op uw begrip!

Wij wensen iedereen alvast
een fijne feestdagen en een
gelukkig, gezond en
sportief 2022!

