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Gelukkig 2018!
Inhoud:

Stal Agnes wenst jullie een gezond 2018, met veel pony/paard
rijplezier!!

Fijne feestdagen en een gelukkig
2018!
Concours: belangrijk om te weten
Jansje
Herinnering
Aandacht voor: de Singel?
Uitslagen Kerstconcours
Dank…!
Vrijrijden
Les afmelden
Geef de pen door…Pauline en
Gerda!

Komende
evenementen


Zondag 28 januari
2018; concours
Aanmelden via
Agnes of de lijst op
het prikbord!

Concours: belangrijk om te weten
Als je je op geeft voor concours, is het verplicht om een tweede
keus pony/paard aangeven! Dit is omdat het kan voorkomen dat
een pony te vaak is ingedeeld en anders te vaak moet lopen. Heb
je geen tweede keus ingevuld dan wordt je door de organisatie
op een andere pony geplaatst.
Je hoort je een uur voor je starttijd te melden bij het
secretariaat! Dit omdat je starttijd kan veranderen als de tijd
inloopt. Maar het is sowiezo belangrijk om ruim van tevoren
aanwezig te zijn, om je pony klaar te maken en voldoende tijd te
hebben voor het losrijden.
Tijdens concours is het niet de bedoeling dat je je paard of pony
verkleed of versiert.
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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.

Jansje
Jansje lijkt de laatste tijd niet zo goed in haar vel te zitten. Het is
een paar keer voorgekomen dat ze gebeten heeft. Het beste is
om haar voorlopig een beetje met rust te laten. Als je goed op let
kun je aan Jansje zien wanneer ze liever met rust gelaten wordt.
Bijvoorbeeld als ze haar oren in haar nek legt en/of haar tanden
laat zien. Dit betekend dat ze liever niet aangeraakt of geknuffeld
wil worden. Hoe lief je het ook bedoeld; respecteer dan haar
signaal en laat haar met rust.

Herinnering!

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

Wil iedereen er op letten dat er geen halsters in de paardenboxen
achter blijven na het afzadelen? Denk ook aan de peesbeschermers,
helaas gebeurt het nog regelmatig dat deze niet af gedaan worden na
het rijden. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de pony’s en
paarden.

Aandacht voor: de singel
Let op de volgende zaken als het gaat om de singel:
• Als er een elastiek aan de singel zit, dan moet deze kant aan de
linkerkant van het zadel, de kant waar je later ‘aansingelt’.
• Bij het aansingelen: dit doe je gaatje voor gaatje. Dit omdat het
ineens flink aantrekken van de singel heel onprettig is voor de
paarden en zij er zo een hekel aan krijgen.
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Uitslagen Kerstconcours
Kom je
vrijrijden?
Leuk! Graag
eerst jezelf
melden en
betalen in de
kantine
voordat je je
pony of paard
gaat
opzadelen!

Dressuur
F1
1e Stefan Smit (235)
2e Feline Jansen (234)
3e Lidewij de Boer (228)
F2
e
1 Isabel Neesan (232)
F3
1e Lieke Assink (219)
2e Renske Bakker (218)
F4
1e Marit Benus (221)
F5
e
1 Angelina Neurink (219)
F6
e
1 Tessa Kist (219)
F8/9
1e Yoleen Sterk (216)

1e

F-volwassenen
Gerda Evers (222)

Springen Laag
Angelina Neurink
Springen Middel-Hoog
1e Puck Gloudemans
1e

Van harte gefeliciteerd allemaal!
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Dank…!
Let op:

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

Hierbij willen de Doordravers iedereen bedanken voor de inzet en
gezelligheid tijdens het kerstconcours! Ook willen we iedereen
bedanken die cadeau’s gesponsort heeft voor de loterij. Mede dankzij
jullie is een geweldige dag geworden!

Vind je het leuk om (zo nu en dan) ook te helpen?
Meld je dan aan via vrijwilligers.stalagnes@gmail.com

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.

Les afmelden
Kun je niet naar je les komen? Meld je dan 24 uur van tevoren af. Doe
je dit niet dan vervalt je les!
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Geef de pen door… Pauline en Gerda!
Hallo, paardenliefhebbers bij Stal Agnes.
Of ik een stukje wilde schrijven voor de nieuwsbrief van Stal Agnes. Brrr lastig, waar moet
je beginnen....
Ik begin maar met mij voor te stellen, mijn naam is Pauline Kleinsmit-Looijen, en ben
geboren in 1963! Woon in Almelo.
Ik rij al jaren bij Stal Agnes. Met tussenpozen gestopt maar maak nu weer wekelijks een
ritje op een van de lieve paardjes. Ik ben geen held op het paard, maar als ik gewend ben
en het vertrouwen heb, dan geniet ik.
Paardrijden ontspant en inspant tegelijk. Het begint bij het poetsen, heerlijk, dat contact
met het paard. Zo bijzonder. Zadel en hoofdstel netjes op het paard en dan de rijbak in.
Tegenwoordig rij ik regelmatig op Sanne of op Knoet. Sanne is zo’n lief paard! Helaas
snapt ze niet, dat ze niet zo hard moet galopperen. Maar verder is ze super!
Knoet, ja dat is een verhaal apart. Maar ook zo’n schat. Oké, een beetje log, lomp en
stram, maar wat een lieverd! Bij hem hoeven uitkrabben, pffff dan heb je zelf je warmingup gedaan. En dan rijden, losmaken, ontspannen, stoppen als het wordt gevraagd,een
paar pasjes achteruit, natuurlijk ook galopperen, geweldig.
Mijn mooiste herinnering of ervaring met paardrijden, is denk ik toch de strandrit op een
Fries! Te gek galopperen over het strand!
Zo een heel verhaal. Wie weet kan ik jullie verhaal over jullie belevenissen op Stal Agnes
ook een keer lezen in de nieuwsbrief. Zou leuk zijn.
Ik geef de pen door aan:

Anouk Schumer!

Tot ziens op stal!
Groetjes Pauline

Nieuwsbrief van school
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Nieuws uit de groepen
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Hallo allemaal!
Mijn naam is Gerda Evers, ik ben getrouwd, heb drie kinderen en
werk fulltime als store manager bij Aldi.
Sinds anderhalf jaar rijd ik paard en vind het helemaal leuk!
Het eerste jaar heb ik praktisch alleen op Malibu gereden en
daardoor is ze wel mijn favoriet. Echt veel van haar geleerd.
Het is super dat ze nu met pensioen is bij haar vorige eigenaar,
dat heeft ze echt verdiend en het is mooi dat het zo kan, maar
ga haar wel erg missen....
Hoop op nog veel gezellige paardrij uren bij Stal Agnes
Ik geef de pen door aan…

Jeroen Verhoeckx

Stal Agnes
Prinsenweg 16,
7671 EC Vriezenveen
Telefoon:
0546-561215
06-51207904
E-mail:
info@stal-agnes.nl
Vrijwilligers:
vrijwilligers.stalagnes@gmail.com

Malibu

We zitten ook op het
web!
www.stal-agnes.nl
facebook:

Omdat er geen ponyruiter een stukje heeft ingeleverd kiezen wij zelf
iemand dit keer is dit TESSEL STEGEMAN
Lever je stukje voor 21 januari (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.

