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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!

Mededelingen omtrent het Rhinovirus
Beste paardenliefhebbers,
Ongetwijfeld zult U in de media hebben vernomen dat het voor paarden besmettelijke Rhinovirus op diverse plaatsen in ons
land is opgedoken, oa. in Bodegraven. De dierenartsen welke wij hebben geconsulteerd raden ons aan samenkomst van paarden
zoveel mogelijk te vermijden. Daarom:






Deze week geen lessen.
Liever niet vrij rijden; in ieder geval niet in grote groepen.
Houdt paarden bij elkaar uit de buurt.
Besmetting vind plaats via onderling kontakt van paarden, maar ook via kleding, schoeisel en alles wat met het paard in
kontakt is geweest. Goede hygiëne is gewenst.
De wedstrijden van komend weekend (11 maart) zijn afgelast.

De geplande infoavond op woensdag 7 maart met dierenarts Aukje van Someren gaat wel door, echter zal er geen voorbeeldpaard aanwezig zijn.
Hou voor recente veranderingen de website in de gaten, met name of de lessen volgende week worden hervat.
We zullen deze zo actueel mogelijk houden.
Meer informatie over het rhinovirus kunt U hier vinden; er zijn echter nog veel meer pagina’s met informatie op internet.
Het bestuur.
Website: http://www.lrdubbeldam.nl/

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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