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▸ Toen er sneeuw lag alle lessen door konden gaan en sommigen zelfs een certificaat

hebben gehaald voor de theorie van het paard?

▸Shadow druk aan het oefenen is om uiteindelijk voor de kar te lopen?

▸ Iemke een tijdje is weggeweest, maar nu weer op de zorgboerderij werkt?

▸ Google nu écht ingereden gaat worden?

▸ We een nieuwe bewoner hebben? Namelijk een grote uil die af en toe in de stal komt?

▸Google verliefd is op het nieuwe paard Tanza?

▸Het heel goed gaat met Gerritje (de kleine shetlander) ze word steeds sterker en heeft

al een buikje!

THEMAMIDDAG PAARDENCOACHING MET SANDRA
Op 26 juni 2021 organiseert Sandra een themamiddag wat gaat over paarden coaching en wil hier ook

een paarden coaching sessie laten zien. Lijkt het je leuk om die middag een stukje van de paarden

coaching te ervaren (met publiek) geeft je dan op bij Sandra er mogen zich 2 mensen opgeven. In

eerste instantie is deze middag voor de mensen die op dagbesteding komen maar als de maatregelen

het toe laten kunnen we dit uitbreiden.

VOOR IN DE AGENDA
Vanwege  Corona  kunnen  we  helaas  geen  nieuwe  dingen  plannen.  Maar  zodra  het  weer  kan  pakken  we

de  agenda  erbij  om  de  boerenlunch,  wedstrijd  en  ponykamp  te  plannen.

De  inspraakmomenten  en  themamiddag  gaan  wel  door  omdat  dit  onderling  is  voor  de  dagbesteding.

Data  en  onderwerpen  worden  gedeeld  op  de  boerderij .

Vanwege Corona zitten we in een lastige tijd met zijn allen. Het lukt op de boerderij goed om ons aan

alle regels van het RIVM te houden. We zijn erg bij dat de paardrijlessen en de dagbesteding door

kunnen gaan. Het lijkt dan op de zorgboerderij een beetje ‘normaal’ en dat is erg fijn! We gaan gewoon

door en genieten extra van de leuke dingen.
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NIEUW PAARD: WELKOM TANZA!
Eind oktober 2020 is er een nieuw paard op de boerderij gekomen ze heet

Tanza en ze is erg lief maar moet nog wel wat sterker worden en wat dingetjes

leren. Als ze braaf en sterk genoeg is mag ze ook in de lessen mee rijden.
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Zoals jullie weten heeft het heel erg gesneeuwd begin februari. Dus daar

hebben we eens goed gebruik van gemaakt! Iedereen die is komen rijden

heeft een leuke foto opgestuurd gekregen samen met een paard. Sommigen

hebben zelfs gesleed achter trutje en Shadow aan!

WIST JE DAT?

 IN DE SNEEUW


