Nieuwsbrief 32

25-3-2021

Alpaca Mountain:

*Dit jaar verwachten we 8 veulentjes, de eerste komen wel pas in juni, maar we hebben nog diverse
kleintjes van afgelopen jaar. �

*Ook hebben wij 2 nieuwe hengsten, Vekofarm M. Brando een zoon van Millduck Oregon deze is
donkerbruin en AANL Guapo en deze is wit. Eros en Ice zijn verkocht, dus samen met Bastille de
zwarte hengst hebben we er weer 3.

*Donderdag 6 mei worden onze alpaca’s weer geschoren.

*Onze activiteiten zullen gezien de coronamaatregelen ook anders gaan:
-Rondleidingen helemaal NIET in 2021!!
-Alpacagolf, vanaf (paas)zaterdag 3 april aanstaande kunt u weer golfen, u kunt hierbij voldoende
afstand houden en het is buiten. t/m zondag 9 mei kan dat op de zaterdag en zondagmiddagen,
vanaf woensdag 12 mei ook op woensdagmiddagen, groepen kunnen uiteraard ook op afspraak.
Alpacawandelingen, helaas mogen we nog niet in groepen samen zijn �, wij hopen dat we vanaf
donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) weer wandelingen kunnen gaan inplannen. U hoort via de
nieuwsbrief gelijk van ons wanneer we daar mee gaan starten. En kunt u via de site inschrijven.
*U kunt ons ook volgen op Instagram.
*wij hebben altijd rond de 25 alpaca’s in de wei.

De IJspoort:
*t/m zondag 25 april zijn wij OPEN van vrijdags 13.00 tot 20.00 uur en zaterdags en zondags van
12.00 tot 20.00 uur, en uiteraard maandag 5 april, 2e paasdag. Vanaf woensdag 28 april zijn we dan
weer de hele zomer 5 dagen OPEN, tot 21.00 uur.
*Wij hebben altijd 24 smaken heerlijk ambachtelijk bereid schepijs in onze vitrines. Onze prijzen:
bolletje ijs 1,50, slagroom 1,00, Milkshake of Smoothie 4,00 Euro. U kunt bij ons NIET pinnen!!
*Helaas mogen wij ons terras nog niet openen en ook geen bankjes of stoeltjes buiten zetten, wij
vragen om uw begrip.
Wij hopen u ook deze zomer weer in goede gezondheid te ontmoeten.
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