25-3-2014.
Nieuwsbrief 8, Alpaca Mountain Sweikhuizen,

Zoals we in de laatste nieuwsbrief hadden vermeld, zijn we afgelopen week naar een alpacashow te
Hapert geweest, heel leuk, heel spannend en veel voorbereidingen. Diegene die er waren, hartelijke
dank voor jullie aanmoedigingen.
We hadden al met al toch best wel leuke resultaten, zeker als beginnende fokker.
Ice, onze dekhengst werd 6e in zijn klasse, van de 14.
Rhea, werd 5e van de 11.
Groofy, de kleine zwarte, werd 4 e van de 7.
Maar de klapper werd gemaakt door Femke Penders, mijn persoonlijke assistente, zij werd 1e bij het
onderdeel, Junior Handling, hier wordt gekeken hoe kinderen tot 12 jaar omgaan met alpaca’s.
Zondag 20 april, 1e paasdag, gaan we naar de alpacashow in Westerlee (Groningen) met Rhea en
Glamour Girl.
Helaas hebben we ook wat minder nieuws, er zijn 2 alpaca’s NIET drachtig, heel jammer. Hopelijk
gaat alles goed en krijgen we wel 3 gezonde veulentjes, eind april, eind mei en eind juli.

We hebben je al 6 alpaca’s voorgesteld, nu is de 7e aan de beurt:
Flanders Rhea, ze is geboren op 16-6-2013, bruin/beige van kleur, haar vader is Aquaviva Claudius of
Flanders en haar moeder is Roanna of Flanders. Haar vacht is heel fijn en geweldig zacht.
Ze is een bijzonder mooie alpaca en is erg nieuwsgierig en laat zich aan de voerbak echt niet
wegduwen. Wij vinden dat ze een Elegante Dame.
Ze is super lief en is heel gemakkelijk als ze gehalsterd is, daarom is Femke ook met haar in de ring
gegaan bij de junior handling, ze moest als opdracht achteruit met de alpaca tussen 2 stoelen door,
en dat deden ze heel goed.

Als je onze nieuwsbrieven niet meer op prijs stelt, mail ons dan even terug en wij verwijderen je
direct uit ons bestand.

Ps: voor de ijsliefhebbers onder ons, De IJspoort gaat vrijdag 4 april om 12.00
uur weer open.
In april zijn we open van vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 20.00 uur, en als het
op andere dagen lekker warm en zonnig weer is gaan wij ook voor u open!!

MVG

Marléne en Twan.

