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Onze eerste nieuwsbrief!

Hoi allemaal,

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is hij 
er dan: onze eerste nieuwsbrief! We zullen in 
de nieuwsbrief proberen jullie op de hoogte 
te houden van alles wat er gaande is rondom 
Stal Prinsenburg. 

In deze nieuwsbrief zullen we de belangrijkste 
 vernieuwingen van afgelopen 5 maanden  laten 
zien en er staan er wat leuke kiekjes van de 
 gezellige nieuwjaarsreceptie in. 

Het is altijd leuk om wat meer te weten te komen 
over de mede-Prinsenburgers, daarom zullen 
in iedere nieuwsbrief zich twee Prinsenburgers 
‘bloot’ geven. Ook zullen de items ‘Agenda’ 
en ‘het recept van Ray’ iedere nieuwsbrief 
 traditioneel terug komen.

Wij wensen jullie alvast veel plezier met lezen...
En ook in de volgende nieuwsbrief zullen er 
weer leuke onderwerpen aan bod  komen, zoals: 
wie is Magdalena Mankes eigenlijk, wat zijn de 
 toekomstplannen van Stal Prinsenburg en veel 
 andere leuke onderwerpen...

groetjes,
Team Prinsenburg



Vernieuwingen

We zijn alle faciliteiten aan het ‘ verbeteren’, 
want jij en je paard verdienen het beste! 
We vinden het belangrijk dat alle  faciliteiten 
die er zijn, kwalitatief goed en fijn in het 
gebruikersgemak zijn. Ook hebben we een 
stuk weiland in ons bezit waar de paarden 
van de zomer op kunnen staan en waar 
ons ‘eigen’ hooi vanaf zal gaan komen om 
de beste kwaliteit te kunnen garanderen.

Een nieuwe bodem  

in de longeerbak



De nieuwe paddocks



De nieuwe Equisport 

bodem in de stapmolen



De nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie was erg gezellig! 
Iedereen bedankt voor zijn komst! En alle 
medewerkers bedankt voor jullie hulp!



Even voorstellen

Sophie Hendriksen

Hoi! Ik ben Sophie Hendriksen. Ik ben 15 jaar en zit 
op het Comenius College in mijn examenjaar.
Waarschijnlijk ga ik hierna Paardensport & 
 Management doen.

Ik sta nu ruim 2 maanden met mijn paard Briljant 
op stal Prinsenburg BV. Ik heb Briljant nu iets meer 
dan één jaar. Briljant is een ruin van 10 jaar. Bij zijn 
vorige eigenaar heeft hij Z gesprongen en op dit 
moment rijd ik zelf L 2 dressuur en ga ook binnenkort 
 beginnen met springwedstrijden.

Ik en Briljant hebben het heel erg naar ons zin 
op Prinsenburg en hopen dat wij hier nog lang 
 zullen staan.
 
Groetjes,
Sophie

Smilla Kaemingk 

Hai! Ik ben Smilla Kaemingk en 15 jaar oud. Ik sta met 
mijn paard Cay sinds zomer 2016 op Prinsenburg. 

Ik start Cay in het B springen en we zijn hard aan het 
werken om verder te komen. Cay is een 7 jarige ruin 
en hij is al 2 jaar in mijn bezit. 

Cay en ik zijn helemaal op ons plek hier op 
 Prinsenburg & kijken uit naar het komende jaar. 😇

Groetjes,
Smilla



Agenda en Recept van Ray

Di 14 Mrt Indiase Avond

Do 16 Mrt  Dressuur Clinic Ashley Brons

Zo 26 mrt KNHS Dressuur

Di 11 Apr  Thaise Avond

Zo 16 Apr KNHS Dressuur

Zo 14 Mei  KNHS Dressuur

Di 16 Mei   Tapas Avond

Do 25 Mei  Dauwtrappen + ontbijt

Zo 18 Juni  KNHS Dressuur

Zo 16 Juli   KNHS Dressuur

Zo 20 Aug  KNHS Dressuur

Zo 17 Sep   KNHS Dressuur 

Recept van Ray
Zalmfilet met kruiden Creme Fraiche
 
Ingrediënten:
• Zalmfilet
• 6 eetlepels Creme Fraiche
• 1 eetlepel kappertjes
• 1 eetlepel rode ui, gesnipperd
• 1 eetlepel peterselie
• 1eetlepel dille
• 1eetlepel munt
• 1 eetlepel gehakte zongedroogde tomaten
• Citroen zest, beetje sap
 
Dit alles op smaak brengen met peper en zout.
 
Je mengt alle ingrediënten met elkaar en dit  
1 uur laten trekken. Je bakt de zalm zoals  gebruikelijk.
 
Je serveert de zalm met de saus eroverheen of er naast.  
En het is ook erg lekker om er sla bij te doen.
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