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Beste lezer,
Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van De Everketel. De meesten van jullie hebben
al een keer (of meerdere keren) hun paard of paarden bij ons laten logeren of hebben op
een andere manier kennis gemaakt met onze andere, nieuwe dienstverlening: de
paardentaxi (hierover meer in deze nieuwsbrief). Met sommigen van jullie die deze
nieuwsbrief ontvangen hebben we nog geen kennis mogen maken, maar hopelijk gaat
daar binnenkort verandering in komen.
Door het enthousiasme van onze klanten – jullie dus – op onder andere Facebook, heeft
de bekendheid van De Everketel een grote vlucht genomen. Mede hierdoor ontvangen
we nu bijna het hele jaar door paardengasten daar waar dat eerst met name in de
schoolvakanties was.
Hoewel we kleinschalig zijn en dat vooral ook willen blijven was het onze wens om toch
nog wat meer grond tot onze beschikking te hebben. Met ingang van 1 februari dit jaar
hebben we De Everketel kunnen uitbreiden met een prachtig stuk weiland van 2,5
hectare! Dit weiland grenst aan het bestaande terrein van 1,2 hectare. We hebben nu dus
in totaal 3,7 hectare grond beschikbaar. Het aantal gastpaarden willen we min of meer
gelijk houden dus concreet betekent dit dat we meer vierkante meters per paard ter
beschikking kunnen stellen.
Het nieuwe weiland is ingedeeld in drie stukken van elk 5000 vierkante meter (0,5
hectare) waardoor het verweiden van paarden nu een stuk makkelijker is geworden. De
mogelijkheid is nu aanwezig om kleine kuddes samen te stellen waardoor paarden meer
interactie met elkaar kunnen hebben, als ze daar de behoefte toe voelen. Uiteraard
blijven de bekende, kleinere stukken weiland ook in gebruik.
De nieuwe weilanden zijn inmiddels voorzien van speciale paardenafrastering waarbij
veilig en sterk schriklint is gebruikt van het merk Gallagher, Europees marktleider op
afrasteringsgebied. De resterende hectare zal met name worden gebruikt voor

hooiproductie. De hoeveelheid (kunst)mest, de momenten van bemesting, maaien,
hooien, etc. hebben we volledig in eigen hand zodat alle ingrediënten voor een hoge
kwaliteit hooi aanwezig zijn.
Halverwege vorig jaar hebben we onze dienstverlening
uitgebreid met een paardentaxi service, Horses-On-Wheels
genaamd. Een dienstverlening die past bij de aard van ons
bedrijf en waarvan ons is gebleken dat er bij onze klanten
behoefte aan is. Hiervoor hebben we een sterke Peugeot Expert
bus en een Ifor Williams 2-paards trailer aangeschaft.
Kijk op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/HOWVierhouten/ of op
http://www.everketel.nl/paardentaxi.html voor meer informatie. Gasten die hun paard
willen laten vervoeren voor een verblijf bij De Everketel bieden we een speciaal
gereduceerd tarief aan.

In 2017 hebben wij de samenwerking gestart met Miriam Vree-Van Straten, ruitercoach
van Horsepower Life Power. De Everketel is één van de locaties van Horsepower Life
Power voor het houden van workshops en trainingen. We zijn bijzonder blij dat wij elkaar
hebben gevonden aangezien het gedachtegoed van De Everketel mooi aansluit bij de
missie van Miriam: “Het is mijn missie om paarden en ruiters dichter bij elkaar te brengen
om hun samenwerking zo verfijnd en subtiel mogelijk te maken, zodat ze kunnen groeien in
kracht.”.

Op vrijdag 2 juni 2017 was de eerste trainingsdag bij De Everketel en tot in de zomer
staan er alweer nieuwe trainingsdagen in de planning. Neem eens een kijkje
op www.horsepowerlifepower.nl of op Facebookpagina Horsepower Lifepower voor
meer over Miriam, haar bedrijf en haar activiteiten. Op 28 april a.s. zal er een tweede
Live Masterclass door Miriam worden gegeven bij De Everketel. Details hierover volgen.

Op 27 augustus 2017 was er nog een primeur: Menvereniging het Cannenburgher Gerij
uit Vaassen hield een middagstop bij De Everketel tijdens hun jaarlijks terugkerende
lange tocht van bijna 38 kilometer. Het was mooi weer en de bonte verzameling
aangespannen paarden en hun menners konden even lekker op adem komen.

Sinds januari wonen er twee vaste pensiongasten genaamd Perla (donkerbruin) en
Marisma (schimmel) bij ons. Het zijn PRE’s (Pura Raza Espanola), Spaanse merries dus
van eigenaren Paula en John.

Twee lieve dieren die goed bij onze Franse jongens passen. Vanaf dag 1 hebben we ze
bij elkaar gezet en al snel vormde zich een mini kudde. Binnenkort mogen we ook
Fjorden merrie Evana als vaste gast verwelkomen. We hopen dat ook zij het bij ons naar
haar zin zal hebben.
Met ingang van 1 mei 2018 worden onze tarieven voor het eerst aangepast. Maken jullie
je reservering voor deze datum, dan hanteren wij de oude prijzen nog. Daarna
zullen de nieuwe tarieven gelden. Op onze website staat een en ander uitgebreid
weergegeven.
Omdat De Everketel op 1 juli aanstaande 5 jaar bestaat, organiseren wij deze zomer een
gezellige BBQ om dit heuglijke feit te vieren. Details volgen! Ook zullen wij aan het eind
van de zomer weer een mooie, lange buitenrit met lunch organiseren.
Een weekend logies voor twee paarden bij De Everketel en logies voor twee personen
bij één van de plaatselijke hotels winnen? Houdt dan onze Facebook pagina goed in de
gaten! https://www.facebook.com/Everketel/.
Wij hopen jullie binnenkort (weer) te verwelkomen bij De Everketel. Bij vragen kunnen
jullie ons als volgt bereiken:
Walter 06-15138182 - walter_everketel@telfort.nl
Betty 06-13087991 - betty_everketel@telfort.nl

~ No hour in life is lost that is spent together with your horse …. ~

