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Nieuwbrief stal Agnes 

Vanaf heden zal er elke maand een nieuwsbrief uitkomen. Deze 
nieuwsbrief kunt u vinden in de kantine. Ook zal er een link worden 
geplaatst naar de digitale versie via de facebookpagina van stal 
Agnes.  In de nieuwsbrief kan iedereen lezen wat er zoal gaande is op 
stal Agnes. Daarnaast is het de bedoeling om iedereen op de hoogte 
te brengen van belangrijke informatie via deze nieuwsbrief. Heb je 
een tip voor de nieuwsbrief of bijvoorbeeld een leuke foto? Mail hem 
naar de redactie: vrijwilligers.stalagnes@gmail.com.  

Nieuwsbrief 

De Doordravers 

Er is sinds kort een vrijwiligersorganisatie bij stal Agnes.  Zij 
noemen zich ‘de Doordravers’. De vrijwilligers willen samen en 
ieder op zijn of haar eigen manier een handje helpen, daar waar 
het nodig is. Een manege runnen is immers een hoop werk! Vind 
u het ook leuk om zo nu en dan eens te helpen, meld u dan 
gerust bij de Doordravers! Dat kan via 
vrijwilligers.stalagnes@gmail.com. 
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Geef de pen door… 

 

 

 

Komende 
evenementen 

 Zaterdag 21 
oktober: verkleed-
springen thema 
Halloween (vanaf 
17:00) 

 Zondag 15 oktober: 
clinic van Jeroen 
Verhoeckx (alleen 
18+, beperkte 
opgave) 

 Zondag 5 november: 
concours 
 
Aanmelden via 
Agnes! 
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De kantine is vanaf heden elke zaterdag geopend van 10:00 tot 16:00. U 
kunt hier terecht voor verse koffie, een drankje, patatje en sinds kort 
hebben we ook heerlijke tosti’s! 

 

Kantine-nieuws 

Hallo Allemaal, 
 

Ik ben Danielle (Daantje) en ben vanaf september een nieuwe instructrice bij jullie 
op stal. 

Ik zal even kort wat vertellen over mij! 
Danielle dus maaaaar… ik luister ook naar Daantje, ik ben 34 jaar en mama van 2 

top meiden Noa-Allegra bijna 11 jaar en Mila-Thaina 8 jaar oud. 
Ik woon samen met mijn meiden en ons kleine hondje Obi in nijverdal en daar 

staan onze paardjes ook. 
Ik heb zelf een stoer groot paard van 1.77 die luistert naar de naam Twarres. Mijn 
dochters hebben beide een welsh pony waar ze heerlijk mee rijden en die heten 

Sjors en Sjimmie. 
Ik heb hiervoor 2 jaar lesgegeven op een manege in hellendoorn aan jong en oud 

van beginnens tot gevorderden. 
Ik ben in het bezit van een instructeurs diploma basissport van de Orun en hoop 

in de toekomst ook nog wedstrijdsport en jury er bij te gaan doen. 
 

Zelf rij ik al ongeveer 20 jaar, maar door een zwaar auto ongeluk een tijdje eruit 
geweest. 

De bedoeling is om volgende maand ook lekker weer de wedstrijden in te gaan. 
Verder heb ik heeeeeeeel veel zin om jullie allemaal te leren kennen en super 

leuke lessen aan jullie te mogen gaan geven! 
Tot gauw... 

 
Groetjes, Daantje! 

 

 

Nieuwe instructrice: Daantje! 
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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! 

 

 
 

De komende tijd zal jullie gevraagd worden om je emailadres. Dit zodat er 
digitaal informatie met jullie gedeeld kan worden. 
 
   

 
 
 

Emailadressen  
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Hubert, ruiter van de dag! 

Hubert haalde afgelopen 10 september tijdens concours op stal 
Agnes het hoogste aantal punten met zijn dressuurproef op Sander 
(ook wel bekend als Sanne). Hiermee werd Hubert tot ruiter van de 
dag benoemd! Knap gedaan, gefeliciteerd Hubert! 
 

 



 

Inhaallessen herfst,- en kerstvakantie 

 

 
Stal Agnes 

 
Prinsenweg 16,  

7671 EC Vriezenveen 
 

Telefoon: 
    0546-561215  
    06-51207904  

E-mail: 
info@stal-agnes.nl 

 

We zitten ook op het 
web! 

www.stal-agnes.nl 

facebook: 
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Nieuws uit de groepen 

Vanaf nu kunnen er lessen worden ingehaald voor de herfst en 
kerstvakantie. Hou facebook in de gaten, hierop wordt aangegeven 
wanneer er mogelijkheden zijn voor inhaallessen. Na de vakanties 
vervalt de mogelijkheid om lessen in te halen! 
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Uitslagen concours 10 september 

Dressuur 
Volwassen: Gerda Evers op Malibu 

F1/F2: Isabel Neesan op Nesta 
F3: Madelief Claassen op Zenna 

F4: Lisa Neesan op Bella 
F5: Anika Reuver op Loulou 

F7/F8: Sandra Oink op Loulou 
F9/F10: Yoleen Sterk op Zenna 

 
Springen 

Laag: Nathalie Oink op Zenna 
Hoog: Mandy Nijentwilhaar met haar paard 

 
 

 

Geef de pen door… 

We willen elke maand een rubriek ‘Geef de pen door’starten. De 
bedoeling is dat je een klein stukje over jezelf en je lievelingspaard 
verteld. Eventueel kun je er ook een foto bij doen. Op het eind geef je 
de pen door aan iemand anders. We willen elke maand twee stukjes 
plaatsen. Hierbij geven wij de allereerste pen(nen) aan: 
 

Jolijn Deuling 

En 

Merel Lambers 

 
Lever je stukje (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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