
N I E U W S B R I E F

VOOR IN DE AGENDA
21 februari - Extra les

11 en 12 maart - NL Doet
21 maart - Extra les

26 maart - Boerenlunch
11 april - Extra les

23 april - Vrije keuze wedstrijd
29 april - Buitenrit

18 juni - Boerenlunch
2 juli - Dressuurwedstrijd

15,16 en 17 augustus - Ponykamp
 
 

▸Paardentanden altijd doorgroeien? Dit kan ervoor zorgen dat ze last krijgen van hun gebit, of met eten.

Daarom komt de tandarts in februari om alle paarden tanden weer even te controleren.

▸ Google tijdelijk een andere onderkomen heeft? Hij wordt daar getraind, en komt daarna met veel ervaring

weer terug (hij kan zelfs al een hindernis springen!).

▸Froekie de ezel het gras bij de buren erg lekker vindt? Daarom knijpt hij er soms tussenuit.

▸ Renske de geit helaas is overleden? Ze heeft een mooie leeftijd bereikt.

▸Wij de laatste tijd veel kinderfeestjes hebben georganiseerd? Hier krijgen we veel enthousiaste reactie op.

▸Wij ondanks Corona wel doorgaan met de dagbesteding en lessen. We houden ons daarbij aan de

richtlijnen van het het RIVM. We hopen natuurlijk dat dit snel weer meer mogelijk is.

NIEUW! Binnenkort gaan we een les paardencoaching geven. Paarden kunnen onze emoties en ons 

gedrag feilloos aanvoelen en reageren hierop door dit te spiegelen. Maike heeft haar basisdiploma 

paardencoaching behaald. Samen met Sandra gaan ze de opleiding paardencoaching en Trauma volgen.

We versterking gekregen van 2 nieuwe medewerksters:
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WIST JE DAT?

 EXTRA LES PAARDENCOACHING

 WELKOM MICHELLE EN BIANCA!

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

 

Michelle 28 jaar, woont in Olst samen met haar vriend en 2 honden. 

Ze heeft de opleiding tot zorgbegeleider afgerond. 

Bianca 37 jaar, woont in Haarle samen met haar vriend en 3 

kinderen. Ze heeft altijd met paarden gewerkt, en heeft enkele jaren 

geleden een opleiding in de zorg afgerond. Daarnaast heeft ze ook 

de Oron opleiding afgerond en mag ze ook les geven.

 EXTRA LESSEN & ACTIVITEITEN
Er staan weer leuke extra lessen en activiteiten op de planning. De extra lessen blijven nog even een 

verrassing. We kijken uit naar een super leuke zomer zonder corona met veel leuke activiteiten.


