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De vakantie zit er weer op:                                                                                                                       
De vakantie zit er weer op en de lessen zij weer begonnen. We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben 
gehad en dat jullie weer heel veel zin hebben om te paardrijden. Ook hebben we eind mei meegedaan aan de leukste 
sportvereniging van Heeze/Leende, we mogen jullie met trots vermelden dat wij met onze ponyclub 2de zijn 
geworden! Iedereen bedankt voor de vele stemmen!!!

Ik geef de pen door ....
Tip 1: Maak een foto van je lieveling zodat je altijd naar hem/haar 
kunt kijken!
Tip 2: Schrijf je in voor alle lessen die in die vakantie gegeven 
worden! 
Tip 3: Zeur of je die vakantie alsjeblieft naar pony park city mag! 
(doe ik ook!) 
Tip 4: Als dat niet mag, begin dan te zeuren om een pony! (doe ik 
ook! Al 4 jaar!)
Tip 5: Blijf zeuren! (doe ik ook!) 
Tip 6: Als je een verzorgpony hebt, ga daar dan zo vaak mogelijk 
heen
Tip 7: Als je die geen hebt,  begin dan weer bij tip 1 of ga een 
verzorgpony zoeken! 
 Nou dit was het dan weer! Ik hoop dat jullie er iets van hebben 
geleerd!  Xxx Maud (_) van MICKEY (_) van DISNEY (_) van JANA !
Ik geef de pen door aan: Julia Thijssen!!!

Leuke website:
Op de website van het knhs staat een het onderdeel paard en 
kids, als je dat aanklikt kan je hier informatie vinden voor 
bijvoorbeeld een spreekbeurt of  je kunt er leuke spelletjes 
doen die met paarden en verzorging te maken hebben.           
www.knhs.nl

Kamp:

En hebben jullie er al zin in? Ons gezellige ponykamp, 12 t/m 
14 septmeber maken we er samen weer een gezellig weekend 
van! Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.ponyclubdedoorzettertjes.nl

Agenda:

12 t/m 14 September: 	
  Ponykamp

28 September:	
 	
  Springwedstrijd

Heey! Ik ben Maud, en zoals de meeste van jullie 
misschien wel weten is mijn lievelings pony MICKEY!
Ik zal jullie tips geven hoe je je vakantie overleeft 
zonder PONYCLUB! Maar eerst ga ik jullie wat 
vertellen over Mickey en haar maatjes Disney en Jana. 
Disney: nou ik denk dat de meeste van jullie Disney wel 
kennen, Férieke is haar verzorgbaasje (dat wisten jullie 
waarschijnlijk ook al) maar met Disney gaat het super! 
Hier ga ik niet te veel over vertellen want dat had 
Férieke al gedaan! Maar Mic heeft nog een maatje! Jana, 
Jana is nieuw, het is een koffievosje, net zoiets als Mic 
alleen dan zonder al die grijze haartjes. Ze is echt super 
lief!!! Ze is nog jong maar Férieke en ik hebben er al op 
gereden! (ze rijdt super lekker!). Als ze goed kan rijden, 
komt ze waarschijnlijk ook bij de ponyclub!!!

Nou dat zijn dus Mickey's maatjes, maar zij zijn niet de 
enige waar Mic veel van houdt! Natuurlijk houdt ze ook 
super veel van de ponyclub waar heel veel lieve 
kinderen op haar rijden! (Waaronder ik!)  Samen met 
Mic rijd ik iedere zaterdag ochtend om 9 uur. Dat is 
super gezellig! Samen in de les met Lauren (op 
Willemijntje) Sophie (op Trixie ) Julia (op Leroy) Saar 
(op Leon) Benthe (op Mister Jones)  en Roos op alle 
overige pony's! Nou, nu komen eindelijk de tips over 
hoe je zo'n vakantie overleeft zonder ponyclub! (tja ik 
ben er misschien een beetje laat mee, maar voor de 
volgende vakantie is het heel handig!) 
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