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EEN FEESTJE 
Dat was het die eerste keer spetteren na 
zoveel tijd. Een grote opkomst en het plezier 
spatte er weer vanaf. Allemaal blije gezichten. 
En we gaan voorlopig door. Wel met 
coronacheck, dat wel. Maar afgelopen 
zaterdag was die bij iedereen in orde, houden 
zo! Verder wachten we a.s. vrijdag maar weer 
af. We zien wel wat er dan weer op ons af 
komt. We blijven wel optimistisch, toch? 
 
VERJAARDAGEN 
02 Wilfred               50 
06 Teun                  10 
10 Richard  
11 Reinout       35 
12 Jan Koen  
20 Mandy 
21 Koen  
24 Denise  
29 Dirk  
30 Lia                75 
30 Lotje   
Allemaal weer van harte gefeliciteerd, en een 
feestje met veel taart is van harte gegund! 
Maar dat komt wel goed toch! 
 
HERDENKEN 
Ja, voor wie steken wij een kaarsje op?  
Voor Marjon, Loek van 
Meeuwen, oud hoofdleidster 

Corrie en oud 
deel-nemer 
Kees. Allen 
het, bijna, 
afgelopen jaar overleden. De 

nabestaanden uiteraard 
alle sterkte gewenst. Wij 
zullen geen van allen 
vergeten, onze lieve 
deelnemers en de oud 
hoofdleidster. 
STIL ZIJN WIJ 
om jullie heengaan 
toch heel dankbaar omdat we jullie 
hebben gekend 
 
 
 

HUISDIEREN 
Ja, heel vroeger waren paarden, koeien en 
varkens ook huisdieren. Er was een open 
verbinding tussen het dierenverblijf en de 
woonkamer van de boer. Daar moeten we nu 
niet meer aan denken. Maar we gaan het eens 
hebben over die “huisdieren”. En omdat er een 
aantal van jullie ook paardrijden gaan we daar 
mee beginnen: 
Het paard 
Vroeger was een paard een 
onmisbaar dier voor de boer. 
Het trok de kar en werd ook 
bij het ploegen van het land 
gebruikt. Tegenwoordig heeft de boer daar 
dure machines voor. Paarden worden nu 
voornamelijk gebruikt voor hobby en sport. 
Een vrouwtjes paar noemen we een merrie, en 
een mannetje een hengst. 
Voeding 
Paarden die alleen in de wei staan hebben 
genoeg aan gras, soms wat hooi of wortelen. 
Paarden waarop gereden wordt hebben extra 
krachtvooer nodig. Dit is nog lang niet alles 
niet alles over het paard. Er komt nog veel 
meer dus …… 
Wordt vervolgd. 
 
ZIEKENBOEG 
Helaas is Bep enige tijd uitgeschakeld als 
gevolg van een voetblessure. Een voorspoedig 
herstel gewenst Bep! Lia F. is ziek geweest 
maar al weer hersteld, dat is snel. Verder geen 
ziek of zeer bekend. Dat wordt toch wel 
gemeld mogen we hopen! Een opbeurend 
kaartje zal je dan zeker ontvangen! 
 

Tot de volgende nieuwsbrief maar weer! 

Raadpleeg intussen regelmatig de 
website www.deaanloop.nl voor het 
laatste nieuws over het al dan niet doorgaan 
van activiteiten. Het bestuur van de stichting is 
daarover nog in overleg gezien de nieuwe 
regels die bekend zijn gemaakt. 

We hopen er het beste van! 

 


