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NOG MEER GEDULD OEFENEN
Helaas, er is nog geen groen licht om weer te
gaan zwemmen. We hopen van ganser harte dat
het in februari weer kan. Dat is o.a. afhankelijk
van berichten tijdens de persconferentie van 28
januari. En dan geen hervatting van 1 of 2 weken
maar doorgaan tot eind juni en weer beginnen in
september. Als van ouds spetteren dat het een
lieve lust is. Zoals hieronder op de foto bij
voorbeeld. Die tijden komen weer terug daar
kunnen we op vertrouwen, toch?

RUSTIG
Het is rustig buiten. De nevel hangt over de
mensheid.
Zorg dat je elkaar blijft bereiken en, “last but not
least”, te genieten van de dingen die wel mogelijk
zijn en altijd zijn gebleven!

WEER EEN LUSTRUMJAARGANG
Ja, voor de nieuwsbrief dus, het begint wat te
worden. De vijfde lustrumjaargang. Begonnen als
een incidentele uitgave maar al gauw verscheen
de nieuwsbrief maandelijks. En we gaan ermee
door. Al zal er een keer een andere redacteur
moeten komen. Maar dat zal ook wel goed komen
nemen we aan!
VERJAARDAGEN
03 Ingrid
60
07 Jan
10 Marloes
13 Charlotte
16 Dorine
21 Harrie
22 Rajeev
29 René
Hartelijke felicitaties voor alle jarigen! Voor een
aantal is het feestje al geweest, en voor de
anderen komt het nog. Als het maar gezellig was
of wordt. Uiteraard met heerlijke taart.

Roos Barnhoorn

HET PAARD (SLOT)
Volbloed en halfbloed
Sommige paarden worden volbloeden genoemd,
andere halfbloeden. Met volbloed wordt bedoeld
dat het paard raszuiver dier is, de ouders van het
dit paard zijn dus ook van hetzelfde ras. Een
halfbloed is van ouders van verschillend ras.
Koudbloed en warmbloed
Paarden kun je in twee groepen verdelen:
koudbloed en warmbloed. Dat betekent niet dat
het ene paard koud bloed heeft en het andere
warm, nee, het verschil is het temperament en de
bouw van het paard.
Warmbloed paarden zijn paarden met wat meer
temperament (ze zijn wat drukker). Het zijn
lichtgebouwde paarden. Meestal worden
warmbloeden als rijpaard gebruikt.
Een voorbeeld van een warmbloed is de Arabier.
Koudbloeden zijn wat zwaarder gebouwde
paardenrassen. Het zijn vrij rustige dieren, ze
worden in het algemeen gebruikt als trek- en
lastpaard!
Hoefijzers
Het hoefijzer kun je vergelijken met schoenen.
Het is een stuk ijzer dat onder de hoef
van het paard wordt getimmerd. Het
geeft bescherming tegen te snel
afslijten en afbrokkelen van de hoef.
Het timmeren lijkt zielig, maar de paarden voelen
er niets van. De nagels (spijkers) worden in het
deel van de hoef geslagen waar geen leven zit.
ZIEKENBOEG
Geen berichten ontvangen, dus alles gezond?
Gelukkig maar dan is iedereen er klaar voor als
we weer gaan beginnen.

