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KOMT ERAAN 

De mogelijkheden om op 

een veilige manier clinics te 

kunnen organiseren voor 

springen, dressuur en 

eventing. Daarnaast kijken 

we ook naar een 

schriktraining. 

Meer informatie volgt. 

Hallo allemaal, 

2021 is inmiddels alweer even bezig, maar helaas nog in de greep van 

het Corona virus. Helaas, kwam daar aan het begin van deze maand 

ook het Rhino virus bij kijken. Alle activiteiten liggen daarom nog steeds 

op een laagpitje.  

Maar als de maatregelen het weer toelaten, staan er een aantal 

activiteiten op de planning. Lees verder voor de eerste activiteit half 

April!! Wij hopen jullie dan, op afstand, weer welkom te kunnen heten. 

Heb je zelf nog een leuk idee, laat het ons weten! 

Wij zijn te bereiken via de mail of via Facebook. 

activiteiten@rijverenigingnienoord.nl 

https://nl-nl.facebook.com/people/Activiteitencommissie-

Nienoord/100010739710714 

VERENIGINGSLESSEN 

De verengingslessen staan 

on-hold vanwege het Rhino 

virus en de Corona 

maatregelen. Er wordt 

gekeken naar op welke 

wijze de lessen toch 

doorgang kunnen vinden. 

Natuurlijk op een veilige en 

verantwoorde manier, in 

overleg met Louwe en de 

instructeurs.   

De lessers worden te zijner 

tijd ingelicht.  

ACTIVITEITEN 2021 

FACTURATIE 2021 

De facturen zijn begin 

Maart 2021 verstuurd. Bij 

deze willen wij jullie er aan 

herinneren dat de termijn 

op 10 April 2021 verloopt en 

je daarna een herinnering 

ontvangt. 

Mocht je vragen of 

opmerkingen hebben, mail 

dan aan 

facturen@rijverenigingnieno

ord.nl  
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PUZZELTOCHT!!  
 

Op zaterdag 17 april organiseren wij een 

puzzeltocht! Voor alle leden, en hun gezin, 

van de vereniging. Te paard of te fiets, de 

keuze is aan jou. Wij raden aan om een 

combinatie te doen. 

 

Wij hebben een route met enkele 

opdrachten onderweg voor jullie gemaakt. 

De puzzeltocht vindt plaats in Appelscha.  

 

Deelname is GRATIS. Wij zullen bij de start en 

finish staan om jullie de route en opdrachten 

mee te geven en aan het einde weer in te 

nemen. Er valt een leuke prijs te winnen! 

 

 

Opgeven kan vanaf nu via de mail aan 

activiteiten@rijverenigingnienoord.nl . Graag vermelden 

met wie je de route gaat rijden. Of jullie te paard of te fiets 

gaan, of een combinatie ervan. Dit is geheel op eigen 

risico.  

 

Aanmelden voor de puzzeltocht kan t/m 15 April 2021. 

 

 

Winactie  
De groep met de meest goede antwoorden en orginele 

inzendingen krijgt een leuke prijs aangeboden. 

 

Meedoen met deze actie kan t/m 15 April 2021.  
 

 

Ponymeten  
Op donderdag 25 maart a.s. komt er een ponymeter op de HJC 

Manege. We beginnen om 18:30u en werken met een lijst, zodat de 

Corona maatregelen gehonoreerd kunnen blijven op elk moment. Zorg er 

daarom voor dat je zo veel mogelijk alleen komt, draag een mondkapje en 

houdt 1,5m afstand.  

 

Kosten zijn €7,- voor leden en €10,- voor niet-leden. Voor opgave kun je 

mailen naar info@rijverenigingnienoord.nl  

 

Opgeven kan tot 24 maart 2021 a,s.  

 

Ledenvergadering Regio 

Groningen 

Er staat een ledenvergadering 

van de Regio Groningen op de 

kalender. Op dinsdag 25 mei 

2021 in de Postwagen te Tolbert.  

 

Houdt 

www.paardensportgroningen.nl 

in de gaten voor de agenda en 

het tijdstip.  

 

KALENDER: 
Komende maanden staan er de volgende activiteiten op 

de planning: 

April 

17 APRIL –  PUZZELTOCHT TE APPELSCHA  

 

 

Rhinopneumonie Virus 

Alle informatie rondom het Rhino virus kun je 

terugvinden op 

https://www.knhs.nl/nieuws/2021/update-

rhinopneumonie-12-maart-2021/ 

Laatste update van 12 maart 2021 

Regio Eventing Trainingen 

Vanuit de regio Groningen, Friesland en Drenthe 

worden er Eventing trainingen georganiseerd op 1 

mei, 29 mei en 19 juni. Kosten zijn €30,- per training. 

Of €75,- voor 3 trainingen,   

Voor meer informatie kijk op de site van de Regio. 

Corona maatregelen in de 

paardensport 

De maatregelen van het 

coronavirus in de paardensport 

zijn lichtelijk verruimd. Houdt 

https://www.knhs.nl/nieuws/2020

/coronavirus-en-paardensport/ 

in de gaten voor de laatste 

nieuwsberichten 

Laate update van 8 maart 2021. 
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