
  
 
 

 
 

  : gewoon natuurlijk! 

pony-recreatie 
 

 
 

• ponyclub 

• ponykampen 

• huifkarverhuur 

• zorgboerderij 
 

Enterbroekweg 10 
7475 SZ Markelo 
telefoon 0548 540142 
                  06-54314554 
e-mail  info@hetlamoen.nl 
internet  www.hetlamoen.nl 
rabobank NL37RABO0145438376 
kvk  70754624 

 

Aan alle ruiter(tje)s van Het Lamoen 
 
datum: 15 februari 2022 
betreft: informatiebrief 
 
 
Hallo Lamoentje, 
 
Hierbij ontvang je weer een informatiebrief van Het Lamoen. Lees hem goed door zo-
dat je op de hoogte bent van het laatste nieuws. 
 
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Lekker een week niet naar school en mis-
schien ga je wel op vakantie. De rijlessen gaan gewoon door, dus als je niet kan, stuur 
een e-mail of stuur een whatsapp bericht (minimaal 24 uur van te voren) om dit door 
te geven.  
In onze omgeving zijn er  kinderen die in week 8 vrij zijn en er zijn kinderen die in 
week 9 vrij zijn. 
Daarom hebben we in beide weken extra lessen ingepland voor degene die nog graag 
een les wil inhalen. 

wanneer voor wie instructrice 

dinsdag 22 februari 15.00-16.00  beginners Anna Bosma 
woensdag 23 februari 20.00-21.00  middengroep & gevorderden Emma Roelofs 
dinsdag 1 maart 15.00-16.00  beginners Anna Bosma 
woensdag 2 maart 20.00-21.00  middengroep & gevorderden Emma Roelofs 
Als je niet kunt op één van deze momenten, stuur even een e-mail dan kunnen we 
kijken in welke reguliere les er nog plaats is voor je. 
 
Afgelopen vrijdag 11 februari schrokken we van het bericht dat Pauline na een val van 
haar eigen paard naar het ziekenhuis moest. Ze heeft een klaplong en gebroken rib-
ben aan de val overgehouden. Allemaal heel erg pijnlijk! 
Als je haar een kaartje wil sturen om haar beterschap te wensen dan is hier haar 
adres: 
Pauline Duurland, Wachtpostdijk 3, 7471 LP Goor. 
De komende 6 weken kan Pauline geen les geven. Gelukkig zijn Emma en Anna be-
reid om haar lessen over te nemen. Daar zijn we heel blij mee! 
In onderstaand schema kun je lezen wie wanneer les geeft. 
 
maandag (alle lessen) Emma Roelofs 
dinsdag (alle lessen) Emma 
woensdag 14.00-16.00 uur Anna Bosma 
woensdag 17.30-20.00 uur Emma 
donderdag (alle lessen) Emma 



 
 
 
 
 
 
 

Pony-recreatie 

 

vrijdag 18-3 Emma 
vrijdag 25-2, 4-3 en 11-3 * Anna  
zaterdag 10-13 uur Emma 
zaterdag 13-15 uur Anna 

*vanaf 18 maart weten we nog niet precies wie er les kan geven op de vrijdag 
 
Doordat Pauline nu even uitgeschakeld is het ook niet mogelijk om extra activiteiten te 
organiseren in de voorjaarsvakantie, behalve de inhaallessen. 

 
Dinsdagavond 15 februari hebben we gehoord dat er erg veel versoepelingen komen 
voor de corona maatregelen. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee! 
 Daarom passen we ook de regels aan op Het Lamoen. 

• Ouders mogen weer op stal komen 

• Kinderen die les hebben mogen weer een vriendje of vriendinnetje meenemen 

• Het is niet meer noodzakelijk om direct na je les weer naar huis te gaan 

• Je mag de toilet weer gebruiken in Het Proathoes. 
 
Natuurlijk blijven de regels van kracht; blijf thuis als je klachten hebt, was vaak je han-
den, hoest en nies in je elleboog. 
 
 
 We wensen je een hele fijne vakantie! 
 
Groetjes Anna, Emma, Pauline en Jannette. 
 


