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Malibu met welverdiend pensioen!

Ruitersport artikelen

Onze mooie schimmel ruin van 27 jaar gaat genieten van een
welverdiend pensioen! Agnes heeft besloten dat het tijd is voor
Malibu om lekker te genieten van zijn oude dag. Dit gaat hij doen
bij zijn oude eigenaresse waar hij lekker de wei in mag.

Secretariaat

Geniet ervan Malibu en bedankt voor alle mooie herinneringen!
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Zondag 26
november: clinic
Jeroen Verhoecks
Zondag 17
december:
Kerstconcours
Aanmelden via
Agnes of de lijst op
het prikbord!
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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.

Ruitersport artikelen
Inmiddels is de hoek met ruitersportartikelen van beneden in de
kantine naar boven verplaatst. Hier is nu een winkeltje gemaakt.
Voel je welkom om boven een kijkje te nemen! Dut kan via de
trap in de kantine.

Secretariaat
Boven de kantine is vanaf nu het secretariaat gevestigd. Als je meedoet
aan concours moet je je een uur voor starttijd daar melden.

Let op:
Op stal Agnes is er
geen mogelijkheid om
te pinnen! Graag
contant betalen dus.

Hoe doe ik een hoofdstel af?
We zien vaak dat hoofdstellen niet op de juiste manier afgedaan
worden. Hier een beschrijving van hoe het moet:
Om het hoofdstel goed af te doen, maak de keelriem (nr. 5), de
neusriempjes (om de neus 1 en 8) los en neem het hoofdstel af.
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Uitslagen concours 5 november
Kom je
vrijrijden?
Leuk! Graag
eerst jezelf
melden en
betalen in de
kantine
voordat je je
pony of paard
gaat
opzadelen!

Dressuur
F1: Romee Vogelzang
F2: 1e Devany Stundebeek
e
F3: 1 Tessel Stegeman, 2e Eline Wildenbeest 3e Kiara Bouwhuis
F4: 1e Beau Robben
F5: Angelina Neurink, 2e Nakisha Grooten
F6: Tessa Kist
F8, 9 en 10: 1e Puck Gloudemans
1e

Volwassenen: 1e Jasmijn Tulp, 2e Marije Vollering
Springen Laag
1e Nina Ibbenhorst, 2e Eline Wildenbeest
Springen Middel
1e Jasmijn Tulp
Springen Hoog
1e Yoleen Sterk

Foto’s evenementen
Tijdens evenementen en activiteiten op stal Agnes worden regelmatig
foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn te vinden op de website. Zeer de
moeite waard om even te bekijken!

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

Let op peesbeschermers
Wil iedereen erop letten dat je de peesbeschermers van je pony of
paard afdoet als je hem/haar op stal zet?
Dit is erg belangrijk omdat het paard erg dikke benen kan krijgen als je
dit niet doet. Dit is slecht voor het paard en kan blessures geven.

Vrijwilligers gezocht!
Let op:

Let op: vanaf
heden mag er
tijdens
concours niet
meer in de
kantine worden
gerookt!

We zijn doorlopend op zoek naar vrijwilligers! We zijn ook heel blij met
je, als je alleen zo af en toe een handje wil helpen.
Denk aan:
• 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

Tijdens
kerstconcours
is er weer volop
verse
erwtensoep en
zijn er
oliebollen te
koop!

Vrijrijden
Vrijrijden is op eigen risico. Dit betekent ook dat je jezelf moet kunnen
redden met het opzadelen, rijden en afzadelen van je paard of pony.

Geef de pen door… Gerda en Benthe!
Helaas hebben we geen stukjes ontvangen deze maand. Daarom
kiezen we nu zelf twee nieuwe personen voor de maand
december:

Paulien Kleinsmit.
&
Suze Hagendoorn
Lever je stukje tussen 11 en 17 december (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

Prijsvraag:
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:

Mail je antwoorden naar: vrijwilligers.stalagnes@gmail.com en win een gratis
patatje in de kantine! (winnaar wordt door ons gekozen)
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