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High Tea & High Beer!
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Stuur je groepsfoto en win

Zaterdag 19 mei organiseert stal Agnes een High Tea voor
dames. Je gaat een half uurtje paardrijden en daarna staat er
een heerlijke High Tea klaar in de kantine!
Voor de mannen is een Hig Beer op zaterdag 2 juni. Ook zij gaan
een half uur rijden waarna er in de kantine een lekker biertje
klaar staat met wat lekkere hapjes.
De kosten zijn 25 euro pp. De middagen zijn van 14-17 uur.Geef
je op via de mail: vrijwilligers.stalagnes@gmail.com

Apart dressuur,- en sprinconcours
Geef de pen door…Anoek en Tessel!

Komende
evenementen
♦

Zondag 18 maart
2018 (proef B)

♦

Zaterdag 24 maart
2018:
Springwedstrijd (let
op: geen dressuur)

♦

Zondag 25 maart
vanaf 13:00: clinic
Jeroen Verhoeckx
Aanmelden via
Agnes of de lijst op
het prikbord!

Wat is een Bixie-parcour?
Een bixie-parcours is een eenvoudig parcours voor beginnende
springruiters. Het parcours bestaat uit verschillende onderdelen
zoals balkjes draven (cavaletti’s) en kleine lage hindernisjes om over
heen te springen. Een bixie-proefje is een mooie voorbereiding op
een normaal springparcours. Wil je het eens proberen: 24 maart is er
een spingwedstrijd met Bixie-rubriek!
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Vrijwilligers in beeld
Kalender 2018!
Op de website van
Stal Agnes is een
jaarkalender te
vinden waarop alle
activiteiten en
evenementen te
vinden zijn!

Clinics
Voor 2018 zijn o.a een
aantal clinics van

Jeroen Verhoeckx

Graag stellen de vrijwilligers van Stal Agnes zich aan jullie voor zodat jullie
een gezicht hebben bij de namen. We hopen dat jullie ons daarmee weten
te vinden bij bij vragen of opmerkingen bijvoorbeeld tijdens concours.
Hoi allemaal,
Ik ben Miranda Oink ben 42 jaar en woon in Almelo. Samen met mijn dochters
Sandra en Nathalie ben ik geregeld te vinden op stal Agnes.
Zelf heb ik heel wat jaren paard gereden maar sinds een aantal jaar hebben mijn
dochters dit overgenomen. Heel af en toe stap ik nog wel eens op een paardje. En dan
geniet ik er nog net zo van als al die anderen jaren.
Ik ben nu sinds kort vrijwilligster op stal. Ik maak samen met Marije de maandelijkse
nieuwsbrief, sta soms achter de bar en tijdens concours ben ik aanwezig in de stal. Heb
je tijdens een concours problemen met opzadelen, wil je dat ik je voorlees of wil je graag
weten wanneer je aan de beurt bent, kom dan naar me toe en dan help ik je graag.
groetjes Miranda Oink

gepland. Zie de
kalender voor de data.
Ook in de nieuwsbrief
en via facebook
worden de data
aangegeven.

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

Moet je een spreekbeurt doen? Vind je het leuk om als onderwerp
‘paardrijden’ te nemen? Dan biedt Agnes je de mogelijkheid om een
zadel of hoofdstel mee te nemen om te gebruiken tijdens je
spreekbeurt. Vraag Agnes naar de mogelijkheden.
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Tips en verbeterpunten gevraagd!
Wist u dat:
Bij stal Agnes
ook
KINDERFEESTJES

gehouden
kunnen worden?

Graag ontvangen we tips en ideeen van jullie allemaal! We willen graag
aansluiten bij de behoeften die er er bij jullie zijn. Daarom bij deze de
volgende oproep:
Wie heeft er ideeen voor het organiseren van leuke evenementen of
activiteiten? Meld deze via: vrijwilligers.stalagnes@gmail.com of geef het
door aan een van de vrijwilligers!
Ook andere ideeen over verbeterpunten zijn van harte welkom: schroom
niet!

Stuur je groepsfoto en win!
Wij zouden het leuk vinden om van iedere groepsles een groepsfoto te
ontvangen en deze te plaatsen op de website. Aan jullie de taak om een
leuke, gekke, gezellige of gewoon mooie groepsfoto te maken van jullie les!
De meest aansprekende foto krijgt hier een ereplaatsje!

Meer info is te
vinden op de
website of via
Agnes!

Apart dressuur,- en springconcours
Deze maand hebben we een de dressuur en springwedstrijden op aparte
dagen gepland. Dit om te voorkomen dat de paarden en pony’s soms heel
vaak moeten lopen. Kijk dus even goed naar de concoursdata en om welke
soort wedstrijd het gaat.
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Let op:

Als je je
opgeeft voor
concours
maar zonder
tijdig
afmelden niet
verschijnt,
worden de
deelname
kosten vanaf
nu wel in
rekening
gebracht!

Geef de pen door… Nathalie en Sanne!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Nathalie Bakker en ik ben 19 jaar. Ik rij al vanaf dat is 6 ben bij Stal Agnes en ik rij
hier nog steeds met heel veel plezier. Ik rij de laatste tijd veel op Guusje dat is erg leuk en vooral
heel leerzaam. Ook de groep waarin ik rij is leuk! Ik rij op de donderdag avond om 8 uur, zelfs na
het rijden hebben we het gezellig met elkaar in de kantine. Ik heb ook samen met andere dames
onder anderen Anouk die het vorige stukje heeft geschreven ponykampen gedraaid, dat was
altijd heel gezellig veel pony rijden, spelletjes doen en we hebben ook veel gedanst. De dames die
toen op ponykamp waren kunnen dat bevestigen. Sinds 3 jaar draai ik geen ponykampen meer
omdat ik een baantje erbij kreeg. Ook ben ik lid van de doordravers dus met veel activiteiten op
stal ben ik ook van de partij! Ik hoop dat jullie net zoveel plezier bij Agnes gaan beleven dan dat
ik heb gedaan en ik heb nog steeds plezier om een uurtje te gaan paardrijden.
Ik zie jullie vast een keer op stal. Tot dan!

Ik geef de pen door aan: Maureen

Horsman
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Hoi,
ik ben Sanne en ik ben 15 jaar. Ik zit sinds mijn 7e op
paardrijden en de laatste 4 jaar rij ik bij Stal Agnes. Ik heb
les op zaterdagochtend. Eerst reed ik altijd op Spetter
maar nu rij ik bijna altijd op Present.

Stal Agnes
Prinsenweg 16,
7671 EC Vriezenveen
Telefoon:
0546-561215
06-51207904

Spetter

E-mail:
info@stal-agnes.nl
Vrijwilligers:
vrijwilligers.stalagnes@gmail.com

Ik geef de pen door aan: Sandra.

Lever je stukje voor de laatste week van de maand (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.

We zitten ook op het
web!
Zie ook foto’s van onze
activiteiten via de
website!
www.stal-agnes.nl
of zoek ons op facebook

Nieuwsbrief van school
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Nieuws uit de groepen
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