Jaarverslag Stal Mistral 2021
Wat was 2021 een uitzonderlijk jaar, corona houdt ons nog steeds allemaal in de greep, ook bij
Stal Mistral. Een jaar met weinig wedstrijden, minder ponyfeestjes en geen evenementen.
Gelukkig kunnen we toch nog terugblikken op een aantal hele leuke herinneringen van 2021.

Weten jullie het nog? Begin dit jaar heeft het
behoorlijk gesneeuwd en gevroren. Rakker stond
niet voor de kar, maar trok dit keer de slee 😊

Vorig jaar december zijn we begonnen met het renoveren van een nieuw entree. Dit is in
januari afgerond. Er is een kleine parkeerplaats gerealiseerd, een fijn looppad voor de
paarden en de bezoekers én er is een mooi hekwerk geplaatst. We zijn er erg blij mee! 😊

Inmiddels geeft Lisa alweer een klein jaar paardrijles bij Stal Mistral. Door haar stage van het
afgelopen jaar, zijn wij naar een vervanger op zoek gegaan. Bo en Ilsa hebben deze periode
voor Lisa ingevallen. Dat ging erg goed, waardoor de meiden zijn gebleven. Hierdoor hebben
we het afgelopen jaar extra lessen kunnen aanbieden. We zijn erg blij met het huidige team
en willen ze daarom graag nog even aan jullie voorstellen:
Met veel geduld en in alle rust leert Lisa je paardrijden. Sinds een jaar
werkzaam bij Stal Mistral en geeft voornamelijk privé- en 2groepslessen. Lisa is daarnaast nog druk met haar studie
"Paardenhouderij" op het Lentiz in Maasland. Ze rijdt actief op haar
tinker genaamd Black Berry en doet voor de afwisseling wel
eens een westernrit bij een manege in de buurt.
Ilsa is een echte paardenmeid! Vanaf haar zesde rijd ze al paard en heeft ze van
haar hobby haar werk gemaakt. Ze is inmiddels afgestudeerd voor haar Orun
diploma in de paardensport en past deze ervaring en kennis graag in de lessen
toe. Ilsa geeft voornamelijk 2-groepslessen en privélessen op de
woensdagmiddag.
Bo houd niet van stilzitten, met veel enthousiasme en geduld geeft ze je les op de
donderdag of zaterdag. Naast het lesgeven is ze druk als assistente bij een
dierenartsenpraktijk. Ontspanning zoekt ze op bij haar eigen paard, waar ze
regelmatig een wedstrijdje mee pakt.

In het voorjaar waren wij terug te zien in de
voorjaarsgids 2021 van Brains. Op
woensdagmiddag 2 juni hebben we maar
liefst 50 kinderen ontvangen voor de
activiteit “Paard & Painting”. We hebben
verschillende spellen gespeeld en de pony’s
mochten zelfs helemaal beschilderd
worden, kortom één groot feest. Bedankt
voor jullie komst! Tot volgend jaar?🎉

Ook dit jaar organiseerde we een PONYKAMP! 16 & 17 juli was het zover.. logeren bij je
lievelingspony in de pipowagen, onder de wasplaats of in je tentje in de paardenwei! We
hadden prachtig weer, waardoor we heerlijk konden zwemmen, op de fiets naar de Mac
Donalds konden gaan en de avond buiten konden afsluiten bij het kampvuur. Dag twee zijn
we goed begonnen met een heerlijk ontbijt, ochtendgymnastiek, spelactiviteiten in de bak, Tshirt ontwerpen en als afsluiter de pony’s pimpen. Als herinnering hebben de kinderen nog
een leuke polaroid foto meegekregen naar huis. We willen alle deelnemers bedanken voor
jullie enthousiasme en komst! Tot volgend jaar! 😉 #ikenmijnpony #ponykampstalmistral
#plusmoerkapelle #zomer2021 #totvolgendjaar

25 september stond de onderlinge wedstrijd van
Moerveen gepland. Door COVID-19 was dit alweer
eventjes geleden. Gelukkig mocht het dit jaar wel
doorgaan. Jullie hebben allemaal netjes gereden en
goed jullie best gedaan! Er zijn mooie prijzen behaald
en iedereen is weer een ervaring rijker.

Spaar je club gezond! Een actie vanuit Plus Supermarkt welke van 5
september t/m 13 november liep. Bij elke 10 euro aan boodschappen
kreeg je sponsorpunten welke je kon inleveren voor je favoriete club.
Stal Mistral heeft hier ook aan meegedaan, we willen iedereen
bedanken die ons heeft gesponsord. De bak ligt er hierdoor weer
strak bij! 😊

Op 5 oktober zijn Alice en Robbert-Jan Van der Spek trotse
ouders geworden van een zoon Tom! Tom is het broertje
van Lynne en Joris. Alles gaat goed met hem, we zijn
helemaal in de wolken

Van woensdag 24 november t/m donderdag 2
december was het pietenparcours. Naast de reguliere
lessen, hadden we leuke spelactiviteiten wat in teken
stond van Sinterklaas. We hadden verschillende
spelletjes, waaronder met de zak mee naar Spanje of
over daken heen lopen. Het weer viel erg tegen, maar
dat mocht de pret niet drukken.

18 december hadden we een kerst fotoshoot op stal. Tamara, Hitch en Mistral mochten met
een kerstkrans om hun nek op de foto. Kijk ze shinen 🌞

Agendapunten:
*Onderstaande datums kunnen alleen doorgaan als we de regels kunnen naleven omtrent COVID-19.

1 juni 2022
Yes! Volgend jaar doen wij ook weer mee met Brians! Noteer de datum alvast in je agenda
en geef je op, zodra de brochure uitkomt. Het beloofd weer een leuke middag te worden!
18 juni 2022
Stal Mistral bestaat volgend jaar 12,5 jaar! Wow, wat een mijlpaal! Dit willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Noteer daarom alvast 18 juni in je agenda (kinderen en
ouders), dit feestje wil je niet missen! 😉
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Rakker voor de slee heeft gestaan, tijdens de sneeuwval begin dit jaar
Lisa alweer 1 jaar les geeft bij Stal Mistral
Tijdens de stage van Lisa, Bo & Ilsa de lessen hebben overgenomen
Emma & Daniel dit jaar een teckel hebben gekocht?
Sjors elke dag gezellig mee gaat om de paarden te voeren
Ardjan ons elke woensdag en zaterdag helpt met klussen en wij hier erg blij mee zijn
Er dit jaar weer veel proeflessen gegeven zijn
Marije & Shannen dit jaar fanatiek springlessen hebben gevolgd in Waddinxveen
Zij volgend jaar veel wedstrijden hopen te rijden
Wij dit jaar weer deel hebben genomen aan Brains met een nieuw programma
Paard&Painting
Er maar liefst 50 kinderen zich voor ons programma hadden opgegeven
Wij dit jaar ons tweede ponykamp hebben georganiseerd
De kinderen onder de wasplaats, in de pipowagen en in tenten hebben geslapen
Het ontbijt gesponsord is door PLUS Moerkapelle
Er dit jaar weer een onderlinge wedstrijd heeft plaatsgevonden?
Wij de bak helemaal hebben gerenoveerd
De paarden dit erg fijn vinden en nu als zonnetjes rijden?
Nadine & Thirza Tamara hebben verzorgd, tijdens de zwangerschap van Alice
Emma & Hitch hun startpas hebben opgezegd
Dat dit betekent dat zij geen wedstrijden meer zullen rijden
Hitch helaas te oud is geworden en daarom alleen nog recreatief gereden zal worden
Mistral een kerstmuts op heeft gehad tijdens de kerstshoot
Tamara als een echt fotomodel stil blijft staan voor de foto’s
Wij volgend jaar 12,5 jaar bestaan en dit willen vieren op 18 juni 2022
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 2022

