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Nieuwsbrief:
Hoi hoi, hier de Nieuwsbrief van Maart met daarin een verhaal over Disney door Férieke geschreven. We 
willen elke maand iemand een stukje laten schrijven in de nieuwsbrief: Geef de pen door ... Je mag zelf 
kiezen waar je over schrijft: over ervaringen, tips, informatie over paarden en paardenspullen, enzovoort. 

Afscheid Disney:
Een	  %jdje	  geleden	  hee+	  Disney	  afscheid	  genomen	  
van	  de	  ponyclub.	  Ze	  is	  nu	  met	  pensioen.
Ze	  was	  een	  vlugge,	  maar	  o	  zo’n	  lieve,	  uhh	  superlieve	  
pony!	  Disney	  hee+	  ook	  een	  super	  lief	  baasje,	  Tim,	  	  
die	  goed	  voor	  haar	  zorgt.	  Tim	  heef	  nog	  een	  super	  
lieve	  pony	  Mickey.	  Mickey	  en	  Disney	  zijn	  	  beste	  
vriendinnen.	  Ze	  kunnen	  bijna	  niet	  zonder	  elkaar.
Laatst	  een	  zaterdag	  moest	  Mickey	  naar	  de	  pony	  club	  
en	  Disney	  in	  de	  wei.	  Ze	  bleven	  naar	  elkaar	  hinniken,	  
en	  Disney	  galoppeerde	  in	  het	  rond.
Maud	  en	  ik	  hebben	  afgelopen	  zondag	  Disney	  en	  
Mickey	  eens	  flink	  gepoetst.	  Ze	  staan	  voortaan	  samen	  
in	  een	  grote	  stal.	  Een	  jaar	  is	  ze	  mijn	  verzorgpony.	  
En	  hebben	  we	  al	  heel	  veel	  leuke	  dingen	  gedaan	  
zoals:	  Zwemmen	  met	  Maud	  ,Mickey	  en	  
Disney	  ,poetsen,rijden,knuffelen,en	  kunstjes	  doen	  
met	  Anne	  in	  het	  buitenbakje	  bij	  Tim.	  
Ik	  vond	  natuurlijk	  het	  halen	  en	  brengen	  ook	  heel	  erg	  
leuk	  en	  gezellig.
Tim	  en	  ik	  zeggen	  al%jd:	  “wat	  doet	  Dash?”	  “freten!!”	  
Disney	  vond	  het	  al%jd	  heel	  erg	  leuk	  om	  door	  alle	  
kinderen	  van	  de	  ponyclub	  te	  worden	  geknuffeld	  of	  
gepoetst.	  Férieke	  Gee)	  de	  pen	  door	  aan	  Senna!

Agenda:

28-‐03-‐2014:	   Algemene	  Jeugdleden	  vergadering	  
21-‐04-‐2014:	   Opendag:	  Sponsorwedstrijd
Puzzel:

Tip van de maand:

Kijk	  eens	  op	  de	  site:	  www.ponynet.nl	  hier	  staat	  veel	  
informa%e	  op	  over	  paarden	  en	  pony’s,	  rassen	  en	  
boeken	  over	  paarden.	  Veel	  plezier!
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