Nieuws december 2017

Buitenrit naar de Slikken van de Heen
Op zondag 15 oktober heeft de stichting weer de jaarlijkse buitenrit naar de
Slikken van de Heen georganiseerd. Ondanks dat er door diverse
omstandigheden minder deelnemers waren dan voorgaande jaren was het
weer een succes. Het was prachtig weer en alle ruiters én de paarden hebben

genoten. De buitenrit heeft, na aftrek van kosten, een bedrag van €121,30
opgebracht voor de pensioenpaarden.

Nieuwe beschermvrouw
Na het pensioen van onze beschermheer Frank Seuren zijn wij opzoek gegaan
naar een nieuwe beschermheer/beschermvrouw van onze stichting. Gelukkig
was Sabrina Jansen bereid deze taak opzich te nemen, zij wil zich graag
voorstellen aan jullie.

Mijn naam is Sabrina Jansen en sinds 1995 werkzaam als dierenarts in
Steenbergen. Hier behandel ik alle diersoorten, honden, katten, konijnen,
cavia’s, schapen, geiten koeien ect en zeker de paarden van onze praktijk.
In mijn jeugd ben ik opgegroeid met pony’s. Mijn eerste pony was een bonte
shetlander genaamd Sjonnie. Deze pony had maar een hobby en dat was eten.
Erg frustrerend als je als kind deelnemer was aan een wedstrijdje welke
bestond uit een rondje draven, van de pony af zaklopen en er weer op.. en de
pony had geen zin om met het eten van het lekkere gras te stoppen.
Later heb ik een tijdje wedstrijd gereden bij de ponyclub van Wouw Vooruit,
maar toen ik in Utrecht ging studeren ben ik er mee gestopt. Momenteel heb ik

2 Friezen, moeder en zoon van 20 en 11 jaar oud. Tjerk de zoon die mag voor
de kost in het weekend een rondje rijden met mij, moeder Ritschke is met
welverdiend pensioen. Iets wat ik elk rijpaard/pony gun. Daarom zei ik graag ja
toen ik gevraagd werd om beschermvrouwe van de stichting te worden.
Ik wens ieder een mooi en fijn 2018 toe !
De beste veterinaire groetjes Sabrina Jansen, dierenarts te Steenbergen

Afscheid Carolien
Eind augustus heeft Carolien afscheid genomen van de stichting. Carolien was
vanaf het begin actief als bestuurslid van de stichting en hier zijn we haar erg
dankbaar voor. Inmiddels is haar plaats ingenomen door Anke Reijngoudt. In
de volgende nieuwsbrief kunnen jullie kennis met haar maken.

Bedankt!
De feestdagen staan weer voor de deur en wij willen u via deze weg bedanken
voor uw steun het afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun konden de paarden
ook dit jaar weer heerlijk genieten van hun welverdiende pensioen.
We wensen u hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.
Tot volgend jaar!

