Nieuwsbrief 2-2019
Nieuws van onze pensionada's
We zijn verheugd om je mee te kunnen delen dat de stichting per 1 mei jl. weer
een
nieuw
paard
heeft
opgenomen,
te
weten
Promise. Promise heeft in 2014 haar achillespees gescheurd,
waardoor zij eigenlijk voor 100% op non-actief zou komen te
staan. Wonder boven wonder is dit niet het geval, echter het
manegewerk zit er voor haar niet meer in. Ben je benieuwd naar
het hele levensverhaal van deze nieuwe pensionada? Neem
dan snel een kijkje op onze website of klik gelijk door
naar pensioenpaarden.
Onze andere pensionada's Elliot en Fellow maken het uitstekend. Wist je dat
Fellow zelfs zijn eerste echte ponykamp gehad heeft deze zomer? Hij genoot met
volle teugen van de aandacht die hij kreeg. Tijdens het pimp-je-pony onderdeel
straalde hij samen met zijn ruiter als nooit te voren. Prachtig toch?

Opbrengst bloembollenactie
In maart had de Stichting een bloembollenactie lopen om geld in te zamelen voor
de verzorging van onze pensioenpaardjes. Zoals in de vorige nieuwsbrief
toegezegd, willen we je hierbij laten weten dat we met deze actie een mooi
resultaat
van
€
555,hebben
behaald.
Mocht je meegedaan hebben met deze actie, willen we je nogmaals hartelijk
bedanken!

Aankomende evenementen
Buitenritten naar ...
Hoewel we er nog niet aan moeten denken om de herfst weer in te gaan, willen
we je alvast wel laten weten dat we voorzichtig weer de animo aan het polsen zijn
voor een buitenrit naar de Slikken van de Heen. Dus heb je zin in een aantal uur
in het zadel? Hou dan onze website in de gaten voor de data en voorwaarden of
vraag
het
aan
Els
van
der
Meijden.
Alle evenementen worden gehouden op of vanaf Manege Vosmaer. Voor de
evenementen kun je je opgeven bij Els van der Meijden of via e-mail:
stichtingpaardenwelzijn@hetnet.nl

Terugblik evenementen
Toiletteren en Longeren
Afgelopen maanden heeft de stichting weer diverse workshops georganiseerd,
waaraan ook dit jaar weer enthousiaste deelnemers hebben meegedaan. Dit
resulteerde voor de deelnemers in een certificaat voor het gevolgde onderdeel.

Springconcours
Nadat het concours menig keer noodgedwongen moest worden verplaatst, was
het op zondag 30 juni jl. toch echt zo ver. Op een prachtige zonnige dag deden
zo'n 10 enthousiaste ruiters mee aan een heus springconcours. We startten 's
morgens om 10.30 uur met het inrijden in de buitenbak onder begeleiding van
Kees Beens. Vervolgens werden de ruiters om beurten verwacht voor het officiële
parcours in de binnenbak, welke gejureerd werd door Carolien Bierens en Wilna
van Engelen. De eerste wedstrijdronde bestond uit het rijtechnisch foutloos rijden
van het parcours. Dit ging bij een ieder boven verwachting goed. Na de lunch ging

iedereen dan ook vol goede moed op naar het parcours, welke nu een 8-tal heuse
hindernissen bevatte. Deze ronde ging het wederom om het foutloos afleggen
van het parcours, maar daarnaast werd ook de tijd geklokt. Dubbel spannend dus.
En spannend was vervolgens ook de prijsuitreiking... Velen zaten qua tijd dicht
op elkaar, maar er kon er per wedstrijdronde natuurlijk maar 1 de winnaar zijn.
Met de uitreiking van medailles en rozetten en een toespraak van de jury kwam
deze mooie dag uiteindelijk tot een geslaagd eind! En het resultaat hiervan voor
onze pensionada's? Dit bedroeg € 240,-.

Ponykamp 2019
Op 6, 7 en 8 juli was er weer een ponykamp op manege Vosmaer. Een compleet
nieuwe groep die vol enthousiasme het weekend in dook. Na een korte
kennismaking, het in orde maken van de slaapplaatsen en een versnapering
begon het eerste onderdeel: voltige. Na wat onwennige pogingen ging het steeds

gemakkelijker. Vanaf de grond op je pony springen - vanaf de zijkant én de
achterkant. Proberen te gaan staan op je pony en voor degenen die het durfden,
zelfs in stap op de pony blijven staan. Vervolgens gingen we rijden zonder zadel
én voor de waaghalzen ook zonder handen. Het was geweldig om te zien. 's
Avonds was er een paardenspeurtocht... ondanks de regen was het
enthousiasme er niet minder om. De volgende ochtend stond er een buitenrit op
het programma, gevolgd door een workshop harnachement poetsen én zonder
fouten weer in elkaar zetten. Na een korte pauze was het tijd voor het oefenen
van een carrouselproefje. In de avond was er weer een spannend spookverhaal
met opdrachten. En zo vloog alweer een dag voorbij. De laatste dag werd er eerst
hard gewerkt op stal, waarna vervolgens zowel pony en ruiter zich konden pimpen
voor het ontvangst van de ouders. Onder leiding van Wilna van Engelen werd 's
middags met fleurig versierde paarden en ruiters een proefje gereden - speciaal
voor de ouders. Het was weer een top weekend! De opbrengst? € 1.400,- dankzij
sponsoring van zowel paarden als middelen. Aan allen die hieraan bijgedragen
hebben, nogmaals hartelijk dank!

Doelshop
De huidige spaarstand op Doelshop.nl bedraagt bijna € 200,-!
Vergeet je niet om bij elke online aankoop te checken of jouw shop is
aangesloten bij deze actie?

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:

