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          Nieuwsbrief

Maart/April 2015

Opendag: De Opendag was weer goed verlopen, het weer was goed en de activiteiten erg leuk. Deze dag is druk 
bezocht! Wij willen jullie als leden super bedanken voor jullie fantastische inzet voor het Sponsorspringen!!! Jullie 
hebben het mooie bedrag van € 1158,90 bij elkaar verdient! Waarvoor wij voor jullie een leuke activiteit kunnen 
organiseren of  benodigdheden voor in de les kunnen aanschaffen. Super gedaan allemaal!

Ik geef de pen door .... Vervolg Opendag:
Heb je leuke ideeën waar we onze opbrengst van het 
Sponsorspringen aan kunnen besteden geef deze door aan 
Marcella of stop je idee in de ideeënbus in de kantine.
Kijk voor alle leuke foto’s van deze dag op onze website:
www.ponyclubdedoorzettertjes.nl

Informatie:
Op de website:
www.knhs/jeugd/verzorging-van-je-paard 
vind je veel informatie over pony’s en paarden; denk aan: 
•omgang en verzorging
•natuurlijke behoeften
• voeding
•paard in de trailer
• gezondheid en ziekte

Agenda:

17 Mei 	
	
 	
 Dressuur wedstrijd

11/12/13 September	
 Pony kamp

Heeeey	  iedereen,	  Ik heb de pen gekregen van 
Lisa, dus ik moet een verhaaltje schrijven…(en 
bedankt L) Mijn lievelingspony is Marijke (na 
Sugar en Lieske dan). Ik haal/breng haar ook naar 
de ponyclub, dat doe ik elke week met veel 
plezier! Heb dan geen moeite om mijn bed uit te 
komen. Ik rij van 10 tot 11 uur. In de les rijd ik 
heel vaak op Marijke of Leon. Mijn beste vriendin-
nen op de ponyclub zijn: Demi, Lisa en Laura.

Ik	  heb	  zelf	  thuis	  ook	  2	  pony’s:	  Sugar(30)	  en	  
Lieske(8).	  Lieske	  is	  eigenlijk	  niet	  van	  ons	  wat	  wij	  
hebben	  die	  gekregen	  om	  te	  oefen	  hoe	  het	  was	  om	  
een	  pony	  te	  hebben.	  Ik	  rijd	  thuis	  af	  en	  toe	  op	  
Sugar	  want	  op	  Lieske	  kan	  je	  niet	  rijden.	  Lieske	  kan	  
wel	  heel	  goed	  	  vrijspringen!	  Ik	  kan	  Sugar	  helaas	  
niet	  meenemen	  naar	  de	  ponyclub	  want	  hij	  is	  daar	  
al	  iets	  te	  oud	  voor.	  Maar	  ze	  zijn	  wel	  allebei	  heel	  
erg	  lief!	  Ik	  heb	  ook	  heeel	  veel	  zin	  in	  ponykamp!!	  
Ook	  omdat	  ik	  dan	  jarig	  ben!	  Dat	  wordt	  een	  heel	  
leuk	  feest!!	  	  	  	  	  	  	  Groetjes	  Marleen	  Maas
Ik geef de pen door aan: Demy van den 
Broek!!!
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