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NUMMER 1

NI E U W S B R I E F

Lone Star Western Stable
April 2017

Nieuwsbrief
Beste leden, het is zover...
De allereerste LSWS nieuwsbrief!
Wij, Esmee en Monique zullen vanaf nu iedere maand een
nieuwsbrief uitbrengen met leuke nieuwtjes en weetjes
over de manege.
In dit nummer:

Wat kunt u verwachten
Droes
Open dag
Evenementen

Wat kunt u verwachten:

Paard/ pony van de maand

•

Belangrijke informatie.

Verjaardagen

•

De data van de aankomende wedstrijden/
evenementen bij LSWS.

•

Iedere maand paard/ pony van de maand waar
jullie als leden op kunnen stemmen.

•

De verjaardag van de paarden.

•

Wist je dat -jes...

Wist je dat

We beginnen met de belangrijke
informatie over: de ziekte DROES.
Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen staat deze maand
vooral in het teken van de paardenziekte, Droes.
Wij hebben net te horen gekregen dat het Droes virus
weer actief is, daarom vragen wij om de maatregelen nog
steeds in acht te houden.

PAGINA 2

NIEUWSBRIEF VOOR LSWS
KLANTEN

Vele handen maken licht werk
28 mei staat ons weer een leuke opendag te wachten,
omdat dan alles spik en span moet zijn nodigen wij jullie uit
om op 20 en/of 27 mei gezellig met zijn alle de stallen te
boenen en deze dag af te sluiten met een hapje en drankje
aan de bar. Degene die het leuk vinden om te komen
helpen kunnen zich inschrijven op het formulier wat u kunt
vinden op het witte bord.

Data wedstrijden/ evenementen:
•

17 april (2e paasdag) barrelrace met loterij

•

7 mei wedstrijd Pleasure

•

20 en 27 mei stallen schrobben

• 28 mei WRAN opendag op LSWS

Paard/ pony van de maand:
Vanaf april kan je in de kantine een stembus vinden met
daarbij ook een stemformulier. Vul deze volledig in en
wie weet wordt jouw lievelingspony/paard wel de
westernpony/paard van de maand. En het leukste
verhaaltje vind je in de volgende nieuwsbrief!

PAGINA 3

NIEUWSBRIEF VOOR LSWS
KLANTEN

Wie is er deze maand jarig?
5 april wordt Bright 11 jaar
28 april zijn Milou, Queeny en Tobias jarig
Milou wordt 18 jaar, Queeny wordt 15 jaar en Tobias 20 jaar!
29 april wordt Envy 5 jaar!
30 april viert Chick haar 6e verjaardag

Wist je dat???......
•
•
•
•

Melanie geïntervieuwd is door SBS6 voor een nieuw tvprogramma.
Er binnenkort een super leuke bingo georganiseerd gaat
worden bij LSWS.
Er begonnen is met het zadelmak maken van Finn.
Toppers Wanda, Angelique en Simone in maart heel veel
mooie prijzen hebben gewonnen in het nieuwe
wedstrijdseizoen

