Jaarverslag Stal Mistral 2020
Wat was 2020 een uitzonderlijk jaar, ook voor Stal Mistral. Een jaar zonder wedstrijden, minder
ponyfeestjes en geen evenementen. Gelukkig kunnen we toch nog terug blikken op een aantal
hele leuke herinneringen van 2020.

Zaterdag 10 maart opende we het 8e seizoen van de
ponyfeestjes. Helaas voor korte duur. We hebben alleen in
maart en in oktober feestjes kunnen vieren. Ook je feestje
vieren? Vanaf volgend jaar staan we graag weer voor je
klaar. Houd onze website in de gaten voor de
openingsdatum🎉

In mei hebben we dit jaar Shannen mogen verwelkomen! Marije haar eerste eigen
pony 😊 Shannen is een 6 jarige merrie en houd heel erg van springen. Marije
gaat er vaak mee naar les en hoopt volgend jaar te beginnen met wedstrijden
rijden. Ze voelt zich inmiddels helemaal thuis in haar nieuwe stal!

Als we terug denken aan “Stal Mistral 2020” dan denken we: PONYKAMP! 20 & 21 juli was
het zover.. logeren bij je lievelingspony in de pipowagen, onder de wasplaats of in je tentje in
de paardenwei! De eerste dag zijn we begonnen met de bedden klaarmaken, hebben we
spelletjes op en naast de pony gedaan, hebben we kunnen afkoelen in het zwembad en zijn
we daarna met elkaar uiteten geweest bij de Pannenkoe. Tussendoor hebben we nog in
verschillende groepen gerepeteerd voor de bonte avond. Iedereen heeft een heel leuk stukje
bedacht en uitgevoerd.. het was echt lachen! We hebben de avond gezellig afgesloten met
een kampvuur en marshmallows. Dag twee zijn we actief begonnen met een
ochtendworkout, hebben we een paardentaart gemaakt voor de jarige Lotte en hebben we
heerlijk ontbeten. Vervolgens hebben we ons ponykamp T-shirt gepimpt met o.a. graffiti en
zijn we de pony’s gaan painten. Als afsluiter hebben we nog een leuke foto gemaakt met een
polaroid camera. We hebben deze leuke herinnering vastgelegd en je kunt deze terug zien in
de aftermovie van Stal Mistral; www.stalmistral.nl/nieuws/aftermovie. We willen alle
deelnemers bedanken voor jullie enthousiasme en komst! Tot volgend jaar? 😉

Na de zomervakantie waren wij terug te zien in de
najaar gids 2020 van Brains. Brians is voor jeugd- en
jongerenwerk in de Gemeente Zuidplas (Nieuwerkerk
a/d IJssel, Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle). We
hebben een actieve sportmiddag in oktober mogen
verzorgen voor maar liefst 40 kinderen. Het thema was
“Paard & Spel”, dit hebben we o.a. met verschillende
spelletjes op en naast de pony uitgevoerd. Bedankt voor
Je komst en inzet!🎉

Eind oktober hebben Emma & Marije een heerlijke
strandrit in Wassenaar gemaakt.

In november zijn Alice met Tamara, Marije met Shannen en
Suzanne met Moonlight een nachtje erop uit geweest. Ze
hebben een heerlijke rit op de Veluwe gemaakt. Ze hadden
prachtig weer 🌞

19 december hebben wij afscheid genomen van Thirza &
Nadine. Na vier fijne jaren hebben zij aangegeven verder te
gaan met hun studie. We willen de meiden nogmaals
bedanken en veel succes wensen met school. Daarnaast
verwelkomen we Lisa. Zij zal vanaf 7 januari beginnen met
les geven bij Stal Mistral. We kijken er naar uit!

In de kerstvakantie zijn we begonnen met het renoveren van het “kleine weitje”. We zullen de
ingang vernieuwen en er zal een nieuw pad naast de pipowagen gelegd worden. Een hele
vooruitgang, waar we dan ook erg blij mee zijn! De werkzaamheden worden uitgevoerd door
M. Van der Spek Hoveniers in Benthuizen.
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Wij een samenwerking hebben met het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Zij het mogelijk maken dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid
kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of
iets anders creatiefs kunnen doen
Dat er een pony, genaamd Shannen, dit jaar erbij is gekomen
Marije er helemaal van in de wolken is en haar de hele dag door poetst
Er dit jaar een aantal kinderen een eigen pony hebben gekregen en wij jullie veel
rijplezier wensen
Wij dit jaar ons eerste ponykamp hebben georganiseerd
Het ponykamp binnen 24 uur volgeboekt was
De kinderen onder de wasplaats, in de pipowagen en in tenten hebben geslapen
Het ontbijt gesponsord is door PLUS Moerkapelle
Er dit jaar weer veel proeflessen gegeven zijn
Wij dit jaar weer deel hebben genomen aan Brains
Er maar liefst 40 kinderen zich voor ons programma hadden opgegeven
De paarden en pony’s dit jaar zijn geschoren
Marije haar scheerkunsten de vrije loop liet, waardoor de pony’s versierd zijn met
mooie sterren en hartjes op hun billen
Hitch een tijdje in de lappenmand heeft gezeten
Hij nu gelukkig weer aan het opknappen is en zich weer als een jonkie van vier voelt
Tamara haar gezondheid zeer slecht is geweest
Maar door de goede zorgen van Alice & Nadine weer helemaal is opgeknapt
Wij eind dit jaar de klusjes op de zaterdag weer hebben opgepakt
We hier 1x in de twee weken de kinderen de mogelijkheid bieden om hier aan mee te
helpen onder begeleiding van Lotte Visser
Wij afscheid hebben genomen van Thirza & Nadine
Wij de meiden veel succes wensen met hun studie
Nadine nog wel gezellig op stal rond blijft lopen omdat zij Tamara blijft verzorgen
Lisa willen verwelkomen in ons team
Zij in de kerstvakantie de eerste lessen succesvol heeft gegeven
Wij iedereen die ons dit jaar hebben geholpen heel erg willen bedanken
Wij jullie graag volgend jaar terug zien bij Stal Mistral
Wij jullie het aller beste toewensen voor 2021

