Bekijk de webversie

Als je me op Insta of FB volgt zal het je niet ontgaan zijn. Pien
en Peer zijn nog steeds op onze boerderij. De planning was
dat ze in een week of 5 de voortuin zouden omwroeten, zodat
we deze daarna kunnen gaan inzaaien om er een mini-natuurcamping van te maken.
In de voortuin zijn Pien en Peer al lang klaar. Maar wat zijn ze
leuk! We wilden nog geen afscheid van ze nemen en hebben
daarom, in overleg met Boeren in het Bos, het komisch duo
naar de achtertuin verplaatst. Daar valt nog heel veel te
wroeten en te grazen! Met als groot voordeel (voor mij:-) dat ik
nu vanuit de woonkamer uitkijk op het stel. Geweldig om op
die manier hun gewoontes te leren kennen. Ik ben
razendenthousiast. Wist je dat ze in hun hutje een echt nestje
bouwen om in te slapen? En deze elke avond opnieuw "opmaken" met vers gras en takjes? En
dat ze hun hutje zelf met man en macht omgedraaid hebben zodat de ochtendzon 's ochtend
naar binnen schijnt?
Mooi toch? Wil je meer zien van Pien en Peer? Volg ons dan op Instagram - BOERDERIJYOGA
- en/of Facebook B&B DE WITTE RAAF en MARIEL SLOTMAN en kijk mee met de
belevenissen van Pien en Peer.



In de vorige nieuwsbrief (en dat was in maart) zijn we een
winactie onder ALLEEN de trouwe nieuwsbrieflezers gestart.
Deze winactie is niet op andere plekken gepromoot en geldt
dus ook alleen voor de lezers van onze nieuwsbrief. Dat
maakt de winkans wel héél erg groot!
Op 15 mei zouden we de winnaar bekend maken. Maar omdat je al zo lang niets meer van ons
hebt gehoord, en we tussendoor niet een keer meer aan de winactie gerefereerd hebben,
verlengen we hem met 1,5 week. Dat betekent dat je nog tot zaterdag 25 mei de kans hebt om
te reageren.
Op zondag 26 mei maken we dan de winnaar bekend.
Heb je al gereageerd, dan heb je ook antwoord ontvangen en doe je natuurlijk nog gewoon
mee!
Wat verloten we?
Een nachtje B&B voor 2 personen ALLEEN onder de lezers van onze nieuwsbrief.
Reageer via bovenstaande link en vermeld in je berichtje "WINACTIE"
Wil je graag een tweede aaneengesloten nachtje winnen? Vermeld dan tevens de naam en
het emailadres van iemand die onze nieuwsbrief ook wil ontvangen, maar zich nog niet
aangemeld heeft. Wel eerst vragen natuurlijk! Wij verifieren eerst de nieuwe inschrijving.
Veel succes en wie weet, tot gauw!
Deze actie loopt t/m zaterdag 25 mei. Dan maken we de winnaar bekend
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marielslotman@gmail.com toe aan uw adresboek.

