
N I E U W S B R I E F

▸We de laatste tijd veel extra activiteiten voor jullie hebben bedacht? Zoals een extra springles en een

buitenrit van een uur. Check snel de agenda voor de volgende activiteiten!

▸ Alle paarden nu 24 uur per dag lekker buiten in het weiland staan?

▸ Wist Google niet alleen verliefd is op Tanza, maar ook andersom? Ze staan nu vlak bij elkaar in de wei.

Als de één weg is, hinnikt de ander…

▸ Alle paarden naar de osteopaat gaan?

▸ We heel blij zijn dat we zulke dingen weer kunnen organiseren?!

▸ Ouders, familie en vrienden weer mogen komen kijken bij de paardrijlessen? We houden afstand en het

liefst niet met z’n alle tegelijk, maar jullie zijn welkom!

▸ Gerritje is voorgesteld aan Trutje en Froekie? Ze kunnen nu gezellig met z’n drieën bij elkaar staan.

Ook dit jaar organiseren we weer een ponykamp! Wil je de hele dag tussen

de paarden zijn? Met gezellige paardengekken om je heen en dan allemaal

leuke dingen doen? Crossen door het weiland, pimp your horse en een

bonte avond? We gaan het allemaal doen! De rest houden we nog even

geheim, maar we beloven dat het heel leuk wordt! Het ponykamp is op 9,10

en 11 augustus 2021. Wil jij meedoen, dat kan! Opgeven kan bij ons!

PONYKAMP

We hebben een nieuwe werknemer op de zorgboerderij! Eline komt ons team versterken. Ze werkt op

de dinsdag of donderdag, woensdag en om de week op zaterdag. Eline heeft twee dochters van 11

en 12 jaar. Ze is niet alleen bij ons tussen de paarden te vinden, maar heeft zelf ook een tinker

genaamd Layla. Eline heeft al in de zorg gewerkt en SPW gestudeerd. Welkom Eline!

VOOR IN DE AGENDA
 ▸9  juli:  Voltigeles

▸24  juli:  Schriktraining

▸9,10  en  11  augustus:  Ponykamp

▸4  september:  Caprilli  wedstrijd

▸9  oktober:  Boerenlunch

 

 

De zomervakantie staat weer voor de deur! Even niet zoveel moeten en lekker kunnen relaxen.

Misschien ga je nog wel wat leuks doen of lekker op vakantie. Je kan in ieder geval de hele zomer naar

Klein Canada komen! De paardrijlessen en de dagbesteding gaan gewoon door. Kun je toch een keer

niet komen, meld dit dan op tijd af. Dan plannen we samen een moment in om de les in te halen.
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WIST JE DAT?

 WELKOM ELINE!

 ZOMERVAKANTIE

***  Tijdens  de  activiteiten  houden  we  rekening  met  de
richtlijnen  van  het  RIVM  en  passen  ons  aan  waar  nodig

 


