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Welkomstwoord
Hallo allemaal,
We hebben een drukke maand achter de rug met heel
veel leuke en mooie activiteiten; een springclinic,
pony- en paardendag, Halloweenfeest, houding &
zitclinic, schriktraining en een prachtige fantasiashow.
Op de fotopagina een korte impressie van al deze
leuke momenten. Het blijft een feest om te zien hoe
jong en oud geniet van alles wat de Karperhoeve te
bieden heeft.

Wij zijn ook bezig met de aanschaf van nieuwe
hindernissen. Het is mogelijk om deze hindernissen te
sponsoren waarbij ze voorzien worden van het logo
van uw bedrijf. Een mooie en heel representatieve
manier om uw bedrijf onder de aandacht te brengen.

Er is één activiteit die we dit jaar voor het eerst niet
door kunnen laten gaan vanwege te weinig
aanmeldingen en dat is het Sinterklaasfeest voor de
kinderen. We vinden dat erg jammer. Hopelijk kan dit
volgend jaar wel weer doorgaan.
Alle activiteiten kunnen we niet organiseren zonder
vrijwilligers die ons een handje helpen. We hebben
inmiddels al een vaste ploeg van helpers maar we
kunnen altijd extra hulp gebruiken! Denk aan het
schrijven bij de jury tijdens wedstrijden, of
ringmeester zijn, helpen achter de bar of helpen
tijdens de diverse kinderactiviteiten; er is altijd wel
iets te doen. Lijkt het u leuk om te helpen tijdens de
wedstrijden, de clinics, de feestjes enzovoort? Stuur
dan een mailtje naar info@karperhoeve.nl

Heeft u interesse? Informeer bij Ineke naar de
mogelijkheden!
Op het bord hangen de inschrijflijsten voor diverse
leuke activiteiten voor de komende tijd zoals
longeerles, grondwerkles en de finale van de
onderlinge dressuurwedstrijden. Genoeg om naar uit
te kijken dus!
Met vriendelijke groeten,
Ineke

In het voorjaar willen we graag alle springbalken
voorzien van een nieuwe verflaag.
Zijn er handige en enthousiaste
vaders die ons daarbij willen
helpen? Dat horen we heel graag!

Mest in de rijbaan
Als er mest in de buiten rijbaan ligt, willen wij graag
dat dit zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Anders
lopen de paarden de mest
door het zand heen en dat
veroorzaakt verstoppen van
de drainage. Het
regenwater kan dan niet
meer goed weglopen.
Tijdens de lessen kan de
instructrice de mest
opruimen en u verwacht dat
misschien ook. Dit gaat echter ten koste van de tijd en
aandacht die zij heeft voor de ruiters. Het is daarom
heel fijn als aanwezige ouders helpen met het
opruimen van de mest m.b.v. de mestboys die
speciaal daarvoor aan het hek hangen.

Els van Waalwijk-van Doorn vertegenwoordigde de
’s-Gravenhof met Twister in het M/Z team.
Zij behaalde het hoogste puntenaantal bij de
ponyruiters en met het team de tweede plaats.

Allebei gefeliciteerd met deze prachtige resultaten!

Aangeboden/Gevraagd
Wedstrijdnieuws
In oktober was er één wedstrijd op de Karperhoeve nl.
de springwedstrijd van 25 oktober. Ook deze keer
weer boften we met prima weer. Er werd enthousiast
gesprongen en er waren mooie combinaties te zien.
De uitslagen van deze wedstrijd zijn te vinden op
http://www.karperhoeve.nl/index.php?id=374
Ook de tussenstand van de Karperhoeve
Wisseltrofeeën staan op site. Wie wordt er in
december de winnaar van de grote beker?

Aangeboden:
2 zwarte wedstrijdjasjes, maat 140 (Harry’s Horse) en
maat 146 (Cavallo). De jasjes zien er nog prima uit en
zijn gratis. Info bij Monique of Iris van Praet (0650449216)
Mandy Knoop heeft een super leuk hoofdstel te koop
maat Cob. Het hoofdstel heeft een verwisselbare
onderleg voor neus- en frontriem in mooie kleurtjes.
Vraagprijs is € 20,-compleet
met bit en teugels. Info bij
Mandy of haar moeder
Lucretia.

Anouk Hogendijk kwam
met Avanti uit voor het B/L
team van Hoeve de
Westland Ruiters in de
Herfstmeeting. Anouk
werd 1e met haar team.

Gevraagd:
Marjan Wubs is op zoek naar een wedstrijdjasje maat
152 (06-46291191).

Wist u dat…..

Fotohoekje

Wij op de Karperhoeve ook de barg verhuren voor
feestjes, vergaderingen of andere bijeenkomsten?
Wij dan een heerlijke boerenlunch kunnen verzorgen?
Wij dat kunnen combineren met een rondleiding door
het bedrijf en/of de boerderij?
Wij ook geheel verzorgde kinderfeestjes voor u
kunnen organiseren?
Er een heuse Karperhoeve fansite is? ;
http://karperhoeve.weebly.com/
Dat deze gemaakt is door twee enthousiaste
(oud)lesklanten Gwen Wagenaar en Willemijn en dat
wij daar heel erg trots op zijn?

Sponsoren Nieuws

Boerenlunch in de Barg

De Karperhoeve wordt door allerlei bedrijven
ondersteund op vele gebieden.
Één van deze bedrijven is Voorberg Zonwering. Zij zijn
deze maand uitgeroepen tot “Zonvakker van het jaar”.
Dat betekent dat zij zich een jaar lang het beste
zonweringsbedrijf van Nederland mogen noemen. Een
knappe prestatie van deze ondernemer! Voorberg
heeft op de Karperhoeve de terrasoverkapping
gemaakt. Meer info over deze prijs vindt u op hun
site: http://www.voorbergzonwering.nl/zonvakker2015/
Een tweede onderneming die de Karperhoeve een
warm hart toedraagt en ons ondersteunt, is Greve
Banden. En dit bedrijf is genomineerd voor de titel
MKB Westland Partners Ondernemersprijs. Wij
feliciteren Greve heel hartelijk met deze nominatie en
duimen dat zij de titel in de wacht slepen!
www.grevebanden.nl

Fantasiashow; ziet onze binnenbak er niet
sprookjesachtig uit?

Halloween avond

Hero is niet onder de indruk van een vlag

Schriktraining voor Figaro

Dappere Whisper

