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Beste Prinsenburgers...

Hoi allemaal,
De tweede nieuwsbrief van 2018! We hebben direct een leuk nieuwtje:
we hebben een nieuwe bedrijfleidster en klusjes man! Een inspirerend
duo waar jullie de komende tijd kennis mee gaan maken... In deze
nieuwsbrief kunnen jullie vast wat voorkennis opdoen.
Verder wat leuke kiekjes van de paarden die genieten in onze wei! We
komen wat meer te weten over onze p
 ensionklant Lola en haar pony
Juke. Ook kunt u wat lezen over de vorderingen van de verbreding van
de A27 en onze AVG, de agenda en weer een heerlijk recept van Ray!
En ten slotte hebben we op 13 oktober een leuke en leerzame clinic van
Malene Nootenboom waar je in deze nieuwsbrief alles over kan lezen.
We zullen jullie dit jaar elk kwartaal een n
 ieuwsbrief toesturen.
Krijg je de nieuwsbrief nog niet via de mail of heb je zelf een leuk
verhaal, leuke tips, nieuws of andere goede aanvullingen voor onze
nieuwsbrief dan horen wij het graag via Gwen of stuur je input direct
naar info@stalprinsenburg.nl.
Wij wensen jullie alvast veel plezier met lezen!
groetjes,
Team Prinsenburg

Zomer bij Stal Prinsenburg...
In de zomer kunnen de
paarden heerlijk weer in
onze wei staan. Ze worden
allemaal met de vrachtwagen
erheen gebracht. En boven
verwachting zijn alle paarden
erg meewerkend. Dat komt
vast omdat ze weten dat ze
lekker mogen grazen :-)

Een nieuwe bedrijfsleidster!
Hallo Prinsenburgers,
Mijn naam is Laura Pals en per 1 juli zullen jullie
mij leren kennen als de nieuwe bedrijfsleidster van
jullie mooie stal Prinsenburg. Tot op heden ben ik
werkzaam geweest als podotherapeut, mijn hoefsmid
zei altijd dat onze beroepen wel wat op elkaar leken,
maar ik kreeg natuurlijk nooit een paard op spreekuur
zoals hij (helaas voor mij haha). Vroeger heb ik altijd
gezegd, ‘Nee, ik ga niet in de paarden werken, ik ga
studeren en vind daarna een goede baan zodat ik
mijn eigen paard kan bekostigen en weer wedstrijden
kan rijden.’ Dat is ook zeker gelukt, maar na drie jaren
podotherapie, komt deze carrièreswitch als een schot
in de roos. Mijn ervaring die ik door de jaren heen
heb opgedaan als algemeen stalmedewerker/ruiter
bij Stal VanGeelSchröder, leerling van Paulien Alberts,
Johan Hamminga en Loes Corsel en deelnemer
van het hippisch talententraject noord Nederland onder begeleiding van Annekee Oostra heeft
ervoor gezorgd dat ik voor mijn nieuwe rol een heel breed scala aan kennis en vaardigheden
heb opgedaan die ik zal kunnen toepassen. Deze basis met een lading passie voor paarden en
paardensporters maakt dat ik heel erg uit kijk naar het werken op Stal Prinsenburg. Uiteraard
zullen jullie mijn paard Gino ook tegenkomen, hij komt in de korte gang te staan.

Jesper Sachteleben
Beste Prinsenburgers,
Een nieuw gezicht, deze keer geen p
 aardenmeisje.
Wel de man achter het paardenmeisje, Jesper
Sachteleben. Samen met Laura onderga ik een
bijzondere carrièreswitch. Na enkele jaren over een
bureau gebogen, ga ik nu graag het kantoor inruilen
voor een baan waarbij ik zelf aan het klussen mag.
In mijn huidige rol draag ik verantwoordelijkheid
over een team ingenieurs. Daar waar ideeën een
vorm krijgen alvorens ze gemaakt worden. Mede
dankzij mijn nieuwsgierigheid, ondernemendheid
en passie voor alles dat technisch is ga ik graag aan
de slag als onderhoudsmedewerker van jullie mooie
accommodatie. Mijn hoofdtaken zijn het onderhouden van het terrein op elk gebied. Denk dan
aan onder andere het zorg dragen voor de groenvoorziening, het repareren van drinkbakken en
het bijhorende leidingwerk en in goede staat brengen en houden van het vele houtwerk op het
terrein. Nu wil ik niet alles van mijzelf prijs geven. Maak gerust eens een praatje. Jullie zullen mij
ongetwijfeld herkennen aan die jongeman die regelmatig gereedschap met zich mee draagt en
stiekem staat te knuffelen met Moos.

Clinic Bewust
Wedstrijd rijden
Op 13 oktober komt Malene Nootenboom een clinic
bewust Wedstrijd rijden geven. Hiervoor kun je je
binnenkort opgeven via de lijst op het prikbord.

Mijn naam is Malene Nootenboom, ik ben geboren in 1976 in
het dorp Rhoon en van jongs af aan al actief bezig met paarden.
Naast de paarden ben ik tot oktober 2016 werkzaam geweest als
HR adviseur Planning en Organisatie op het gebied van werving,
selectie en ontwikkeling. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in
de loopbaanbegeleiding en in het coachen van medewerkers.
Klik hier om het filmpje van malene te bekijken.

Ik heb een MBO opleiding gevolgd
richting Management en vervolgens
verschillende korte opleidingen
en cursussen gevolgd in de richting van de loopbaanbegeleiding
en c oaching. Daarnaast heb ik de
aanvullende HBO studie Psychologie
en Coaching gevolgd. Hierdoor kan
ik me nog meer kunnen richten op
de mentale begeleiding van ruiters
en amazones, naast de praktijk instructie te paard.
Ik heb van 2001 tot 2006 voor Stal
Flemming verschillende paarden
beleerd en uitgebracht op wedstrijd.
Ook gaf ik in die periode verschillende groepslessen en privélessen. Na
deze periode heb ik dit als zelfstandige voortgezet. In 2011 ben ik gestopt
met het zadelmak maken van paarden en ben ik mij meer gaan richten
op het africhten van paarden naar de
hogere dressuursport.

Ook heb ik toen voor gekozen
om mijzelf meer te richten op
het begeleiden van ruiters en
amazones door middel van reguliere
instructie, maar ook door middel van
workshops en trainingen.
In 2012-2013 heb ik de ORUN opleiding niveau 3 gevolgd en succesvol
afgerond. Het jaar daarna heb ik de
ORUN niveau 4 afgerond met maar
liefst twee keer een negen tijdens
de praktijkexamens, zowel voor
lesgeven als voor rijden.
Vervolgens heb ik de opleiding
Ruiterfitheid gevolgd via de KNHS
in samenwerking met het Adelinde
Trainings Centrum. Hier heb ik geleerd om via oefeningen die de ruiterfitheid verbeteren, mijn leerlingen
nog beter te begeleiden tijdens de
lessen. Door ruiters en amazones af
en toe eens van hun paard te laten
stappen, het eigen lichaam te laten

stretsen en vervolgens weer verder
te rijden kan verrassende gevolgen
hebben voor houding en zit.
Momenteel ben ik zelf actief in de
wedstrijdsport met een aantal fijne
wedstrijdpaarden. Ik breng deze
paarden uit in de klasse L2 tot en
met Grandprix.
Doordat ik verschillende paarden op
hoog niveau heb uitgebracht mag
ik alle paarden, uiteraard afhankelijk
van hun leeftijd, direct starten in de
klasse Zware Tour
Clinics
Tijdens de clinic geeft Malene les
in groepjes van 2 of 3 combinaties
waarbij ingegaan wordt op de basistraining, proefgericht rijden en hoe de
ruiter of amazone de houding en zit
en zichzelf mentaal kan verbeteren.
De duur van de clinic varieert van
30 minuten (max. 2 deelnemers) tot
45 minuten (max. 3 deelnemers).

Even voorstellen...

Lola en haar pony Juke
Hallo! Ik ben Lola ik ben
14 jaar. En ik sta op Stal
Prinsenburg met mijn pony
Juke. Ik vind het een hele fijne
stal omdat de mensen je gelijk
helpen als er wat is want, mijn
pony kan nog weleens best
stout zijn.
Mijn pony Juke is 4jaar. Ik doe
met Juke B dressuur en B
springen.

Nieuws
Asfalteren verbrede A27
De komende maanden werkt aannemerscombinatie 3Angle, in opdracht van Rijkswaterstaat, aan de laatste grote klus
op de A27. Ze brengen op de weg d
 ubbellaags zoab aan. Oftewel: stiller asfalt. Ook sloopt 3Angle de oude aansluiting
Bilthoven en aansluiting Hilversum in de k omende
weken. Voor deze werkzaamheden is nog een tweetal
weekendafsluitingen nodig.
Na het laatste weekend rijdt het verkeer tussen
aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes over
2×3 rijstroken met een maximum snelheid van 120 km/h.
Wegafsluiting 29 juni t/m 2 juli en 7 t/m 10
september
Rijbaan in zuidelijke richting dicht van k nooppunt
Eemnes tot aansluiting Utrecht-Noord, voor
het gedeeltelijk asfalteren van de rijbaan.
Check in verband met eventuele w
 ijzigingen
in de planning kort voor vertrek uw r oute op
www.vananaarbeter.nl. Voor meer informatie over
het project gaat u naar www.verbredinga27a1.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 24 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR)
in werking getreden. In normale mensentaal betekent dat er een
nieuwe E
 uropese privacy wetgeving van toepassing is de EU, die
de wet Bescherming p
 ersoonsgegevens vervangt.
De nieuwe regeling heet de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming.) Deze nieuwe Europese privacywet geldt
voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook
voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens van klanten verwerken.
Persoonsgegevens die wij verwerken voor de nieuwsbrief
Stal Prinsenburg BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen of je persoongegevens
opvragen of wijzigen dan kun je een mail sturen naar
info@stalprinsenburg.nl
Via onderstaande link kunt u onze uitgebreide privacyverklaring nog even nalezen
http://www.stalprinsenburg.nl/index.php?page=privacyverklaring

Agenda en Recept van Ray

8 juli

KNHS Dressuur

3 - 24 juli 	Aangepaste openingstijden taverne:
ma - vr 17.00 - 20.00 uur
za / zo 12.00 - 18.00 uur
27 juli

KNHS Dressuur (vrijdagavond)

24 aug

KNHS Dressuur (vrijdagavond)

9 sep

KNHS Dressuur

sept /okt Cavaletti training en
springclinic lammert lasseur
13 okt 	Clinic Bewust wedstrijd rijden,
met Malene Nootenboom

Recept van Ray
Tzatziki (4 personen)
Ingrediënten:
• Platte peterselie
• 1 komkommer
• 7 gram dille
• 2 teentjes knoflook

•
•
•
•

200ml griekse yoghurt
Peper en zout
Beetje citroensap
Olijfolie

De komkommer raspen, daarna de peterselie en de
dille fijn hakken. Dan doe je de knoflook fijn snijden.
Alles in een kommetje mengen daarna voeg je de
yoghurt toe.
Dan breng je de Tzatziki op smaak met een beetje
peper, zout en citroensap.
Als laatste voeg je de olijfolie toe.

opmaak door: Belinda Schouten
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