
Sinds kort hebben we een nieuwe pony op stal! Het is een 
merrie, ze is 3 jaar oud en haar naam is Shelly! Shelly is een Irish 
Cob. Hoewel Shelly nog heel jong is en dus nog veel moet leren, 
staat zij nu al bekend als heel lief en rustig. 

                                                  

                     

 

“De Irish Cob; ook wel Tinker genoemd, is van oorsprong een 
paard dat door zigeuners uit Ierland werd gebruikt om hun 
woonwagens te trekken. Deze zigeuners lieten hun paarden 
dekken met veel verschillende rassen, vandaar dat er vandaag de 
dag zoveel verschillende soorten en types Tinkers zijn. De Tinker 
is een koudbloed, wat zich kenmerkt door het rustige, over het 
algemeen goedmoedige maar vaak ook eigenwijze karakter. 
Daarnaast beschikken de meeste Tinkers over veel behang en 
een relatief zware bouw. De Meeste Tinkers zijn bont getekend: 
bruinbont, zwartbont of driekleur. Er bestaat echter ook effen, 
blauwbonte Tinkers en valkkleurige Tinkers. De Tinker is een heel 
goed en veelzijdig recreatiepaard; zowel onder het zadel als voor 
de kar. Het is een echte allrounder.” 
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Komende 
evenementen 

 Zondag 5 november: 
wedstrijd 
 
Aanmelden via 
Agnes of de lijst op 
het prikbord! 
 

 
 



Ruitersport artikelen 
Wist je dat je bij stal Agnes ook ruitersportartikelen kunt kopen? 
In de kantine is een hoek ingericht als winkeltje. Alle spullen zijn 
geprijst. Als je maat er niet bij zit, of je zoekt net iets anders, kan 
Agnes ook voor je bestellen. Wil je iets kopen en betalen dan kun 
je iemand aanspreken achter de bar 

 

 

Omdat het langzaam weer kouder wordt is het belangrijk dat de paarden 
na het werk goed verzorgd worden om te voorkomen dat zij kou vatten en 
ziek worden. Als je paard of pony na het rijden bezweet is, is het belangrijk 
dat je goed uitstapt zodat je paard kan opdrogen. Op stal kun je je pony of 
paard een zweetdeken opdoen.Een zweetdeken is een dunne deken van 
wol of fleece. De deken neemt het zweet op en voert dit af naar buiten 
zodat het kan verdampen. Bij stal Agnes heeft elk paard een eigen deken; 
je kunt zijn of haar naam zien op het labeltje. Kijk dus even goed of je de 
juiste deken gebruikt! Vraag om hulp als je niet zo goed weet hoe je de 
deken goed om moet doen. 
   

 

Zweetdekens 
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Ook de paarden 

hebben soms behoefte 

aan rust na alle 

gezelligheid en 

drukte op stal. 

Daarom is stal Agnes 

vanaf heden op 

zaterdagmiddag om 

16 uur gesloten. Het 

is de bedoeling dat 

alle kinderen voor 16 

uur opgehaald zijn. 

Let op: 
Op stal Agnes is er 

geen mogelijkheid om 

te pinnen! Graag 

contant betalen dus. 

 



 
 

 

Kom je 

vrijrijden? 

Leuk! Graag 

eerst jezelf 

melden en 

betalen in de 

kantine 

voordat je je 

pony of paard 

gaat 

opzadelen! 

 

 
 

Uitslagen verkleed-springen 21 oktober 

Laag 
1. Suze Hagendoorn 
2. Angelina Neurink 

3. Luna Kikkert 
 

Middel/Hoog 
1. Sandra Oink 
2. Yoleen Sterk 

 
Best verklede ruiter! 

Marit Benus 
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Annika tijdelijk afwezig 

Onze instructrice Annika is tijdelijk afwezig i.v.m een operatie aan 
haar keelamandelen. Haar herstel verloopt wat minder snel dan 
gehoopt; we wensen haar heel veel beterschap en hopen haar snel 
weer gezellig op stal te zien! 

 
 

Herinnering: Inhaallessen kerstvakantie 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven: vanaf nu kunnen er 
lessen worden ingehaald voor de kerstvakantie. Hou facebook goe din 
de gaten, hierop wordt aangegeven wanneer er mogelijkheden voor 
inhaallessen zijn. Na de vakantie vervalt de mogelijkheid om lessen in 
te halen! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligers gezocht! 

We zijn doorlopend op zoek naar vrijwilligers! Vind je het leuk om te 
helpen bij bijvoorbeeld: 

 kantinediensten op zaterdag  

 concours 

 Klussen in en om de manege 

 Enzovoorts… 
 

Meld je dan aan via vrijwilligers.stalagnes@gmail.com 
 

 

Verkrijgbaar: Cadeaubonnen! 

Bij stal Agnes zijn leuke cadeaubonnen te koop! 
 

Vrijrijden: 10 euro 
Springles: 15 euro 
Prive-les: 20 euro 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nette stal 

Graag willen we iedereen vragen om erop te letten dat het een beetje 
opgeruimd is (en blijft) op stal.   
 

 Als je paard of pony gemest heeft, ruim dit dan even op 

 Losse spulletjes zoals borstels en peesbeschermers even 
opruimen 

 Halster  en halstertouwtje op de haakjes aan de staldeuren 

 Zadels en hoofdstellen in de zadelkasten 
 

Dank jullie wel! 

Let op: 
Let op:  vanaf 

heden mag er 

tijdens 

concours niet 

meer in de 

kantine worden 

gerookt! 
 



 
 
 

Geef de pen door… Jolijn en Merel! 

Hoi, 
Velen van julie kennen mij als de stalhulp van stal Agnes. Ik ben 
19 jaar oud, woon in Vriezenveen en ik ga naar school in Almelo. 

Op stal heb ik eigenlijk geen echte lieveling, aangezien ik elke 
1,5 jaar elke dag op stal was te vinden. Toch heb ik voor een 

paar paarden wel een zwak. Ludwich is mijn grote vriend, 
Mercedes en Tirana zijn mijn twee vriendinnen. Ik heb hier 1 

grote (kleine) liefde, namelijk  Jansje! 
 
 

 
 
 

Dit was mijn stukje. Ik geef de pen door aan Gerda Evers. 

 

 

   
 

 
 

 

   
 



 

 

 
Stal Agnes 

 
Prinsenweg 16,  

7671 EC Vriezenveen 
 

Telefoon: 
    0546-561215  
    06-51207904  

E-mail: 
info@stal-agnes.nl 

 
Vrijwilligers: 

vrijwilligers.stalagnes@gmail.com 

 

We zitten ook op het 
web! 

www.stal-agnes.nl 

facebook: 
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Geef de pen door… Jolijn en Merel! 

 

 
 

(hier was ik 8) 

Hoi allemaal, 

Ik ben Merel Lamberts, ik ben 10 jaar en woon in Almelo met mijn vader, 

moeder en broertje Tim (die 8 is). Mijn school heet “De Noorderborch” en ik zit in groep 7. 

Ik heb twee huisdieren. Een hele lieve Hamster, Sammy en een Vis, Boris. 

Ik rijdt al ruim 2,5 jaar bij Stal Agnes en dat vindt ik heel leuk. Toen ik 8 werd kreeg ik 2 

proeflessen voor mijn verjaardag. Omdat ik zooooo graag op paardrijden wilde. Mijn 

moeder dacht dat ik het toch niet zo leuk zou vinden en hoopte dat die 2 proeflessen 

genoeg waren om mij op een andere sport te krijgen. Maar helaas.... ik vond het zo leuk 

dat ik erop mocht. :-) 

Ik ben begonnen met lessen op woensdagmiddag toen op maandagmiddag en nu rijdt ik 

op zaterdagochtend om 09:00 uur. Dat is wel erg vroeg, maar het is wel een hele leuke 

en gezellige groep. 

Mijn liefste Pony is Nina, daar heb ik al heel vaak op gereden. Nu rijdt ik veel op Rolly en 

LouLou die ook heel lief zijn. De proeven doe ik vaak op Rolly maar in November ga ik op 

Malibu de F4 proberen. 

Ik hoop nog heel lang bij Stal Agnes te rijden.  

Ik geef de pen door aan:  

Benthe Kamp 

 

Lever je stukje in de week van 20-26 november (met of zonder foto) aan op: 
vrijwilligers.stalagnes@gmail.com 

Weet je echt niemand om de pen aan door te geven, geef dit dan even aan. 
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