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Welkomstwoord
We zijn al weer bij de laatste Karperpraat voor dit jaar
aangekomen. Wat is het jaar toch weer snel
omgevlogen! De kantine is na de Sinterklaasversiering
weer snel omgetoverd in Kerstsferen en ook langs de
bak zijn leuke versieringen opgehangen. De pony’s en
paarden vinden dat in het begin heel raar maar het is
mooi om te zien dat ze er na een paar rondjes niet
meer naar omkijken.

Op oudejaarsavond is er de traditionele
Oudejaarsborrel. We brengen een toast uit op het
oude jaar en verwelkomen het nieuwe. Het is een
leuke aanloop op de oudejaarsavond en altijd erg
gezellig. De borrel is van 17.00 tot 19.00 uur en
iedereen is van harte welkom!

In deze laatste twee weken van het jaar volgen we
een aangepast lesrooster. Daarover verderop meer.
Ook zijn we één dag gesloten namelijk op Eerste
Kerstdag, 25 december. Op die dag is de Karperhoeve
echt dicht en blijven de paarden en pony’s een dagje
op stal. Op Tweede Kerstdag willen wij onze
medewerkers een vrije dag gunnen. Net als
voorafgaande jaren zouden wij het ontzettend fijn
vinden als we deze dag hulp kunnen krijgen van onze
pensionklanten met het voeren en opstrooien zodat
alle medewerkers van de Karperhoeve een rustige
kerst kunnen vieren. Als je een voerdienst of het
opstrooien op Tweede Kerstdag van ons wilt
overnemen, wil je dit dan per mail
(info@karperhoeve.nl) aan mij doorgeven?
De tijden van de voerbeurten zijn als volgt:
Om 08.30 opstrooien en gras voeren
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur voeren we biks
Tussen 15.00 uur en 16.00 uur gras
En tussen 19.00 en 20.00 uur voeren we weer biks

Tot slot wens ik iedereen hele fijne en gezellige
kerstdagen, een mooie jaarwisseling en voor 2016,
veel gezondheid en gezelligheid.
Met vriendelijke groeten,
Ineke

Lesrooster Kerstvakantie

Wedstrijdnieuws

In de eerste week van de kerstvakantie is er gewoon
les op 21, 22 en 23 december. Op 24, 25 en 26
december zijn er geen lessen. Voor de tweede week
van de vakantie hebben we iets anders bedacht.

Na een spannende finale met prachtig verkleedde
combinaties konden we op zondag de twee
Karperhoeve Dressuurkampioenen huldigen.
Bij de manegeklanten was Bodien Sibilo de kampioene
en bij de pension/leaseklanten sleepte Anouk
Hoogendijk de bokaal in de wacht.

Al heel wat jaren komen de lessen tussen oud en
nieuw te vervallen. Dit jaar willen de lessen besteden
aan theorie.
Bij paardrijden heb je als ruiter niet alleen met eigen
gedrag te maken, maar ook met het gedrag van je
paard of pony. Om zoveel mogelijk (paardrij) blessures
te voorkomen, willen wij tijdens de theorielessen hier
extra aandacht aan besteden. De theorielessen
worden gezien
als een
“gewone”
paardrijles en
wordt dus ook
van de kaart
afgeschreven
(bij niet gemelde
afwezigheid of
te laat afgemeld
wordt er ook een les van de kaart afgeschreven). Wel
zullen we wat lessen samenvoegen en de tijden zullen
ook wat anders lopen.

De prijswinnaars van zaterdagavond:

De dressuurkampioenen 2015,
Bodien en
Anouk

De lessen van de maandag en dinsdag gaan samen
naar de Dinsdag. Het eerste uur is van 18.00 uur tot
19.30 Het tweede uur van 19.30 uur tot 21.00 uur en
het laatste uur van 21.00 uur tot 22.30.
De lessen van de woensdag en donderdag gaan samen
naar de Woensdag. De uren zullen dan hetzelfde zijn
als de dinsdag.
Op zaterdag gaat de les beginnen om 10.00 uur tot
11.30 uur. Alle 3 lesuren komen dan bij elkaar.
Omdat er dagen samengevoegd gaan worden, begrijp
ik dat sommige kinderen van de maandag
bijvoorbeeld niet op de dinsdag kunnen, maar wel op
bijvoorbeeld de woensdag. Natuurlijk kan dit, in
overleg met de instructie, aangepast worden.

Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde
prijzen en winstpunten en graag tot volgend jaar!

Gezocht: nieuwe wedstrijdsecretaris

Ook gezocht: iemand voor de website

Beste allemaal,

Is er een handige vader of moeder die de website van
de Karperhoeve wil bijhouden? Het gaat om het
plaatsen van nieuwsberichtjes, het plaatsen van de
startlijsten en uitslagen lijsten en de foto’s up to date
houden. U kunt zich aanmelden bij Ineke via
info@karperhoeve.nl

Voor alle wedstrijden van de Karperhoeve maak ik de
startlijsten. Tijdens de wedstrijden zelf tel ik samen
met mijn man René de punten, incasseren wij het
startgeld en maken de einduitslag. Ontzettend leuk
werk om te doen en altijd heel erg gezellig tijdens de
wedstrijddagen. Wij hebben echter besloten om ons
paard wat dichter bij huis te gaan stallen en zullen
dus ook langzamerhand gaan stoppen met het
wedstrijdsecretariaat.
We zoeken dus een enthousiaste moeders/vaders/
pensionklanten/manegeklanten die dit van ons over
willen nemen. Tijdens de wedstrijd ben je
zaterdagavond 3 uurtjes en zondagmiddag 4 uurtjes
op stal om alles bij te houden. Thuis ben ik per
wedstrijd ongeveer 1,5 uur bezig om de startlijst te
maken en de protocollen voor de deelnemers te
schrijven. Het is absoluut geen moeilijk werk, iedereen
die tot 10 kan tellen, kan protocollen tellen en
startlijsten maken.
Uiteraard zal ik de nieuwe wedstrijdsecretaris(sen)
alles goed uitleggen en tijdens de eerste wedstrijd blijf
ik er ook gewoon bij om te helpen.
Lijkt het je leuk om dit te gaan doen, stuur dan een
mailtje naar moniquevan.praet01@gmail.com . Als je
vragen hebt, kun je ook altijd mailen of me
aanspreken.
Monique van Praet

En ook gezocht: iemand voor de
Karperpraat
Als laatste zoeken wij
ook hulp voor het
samenstellen van de
maandelijkse
Karperpraat. De inhoud
wordt aangeleverd door
Ineke maar we zoeken
iemand die het in een
leuk jasje wil stoppen en
de teksten netjes wil
maken met foto’s en
plaatjes erbij. Ook voor
deze leuke
vrijwilligersfunctie kunt u zich aanmelden bij Ineke via
info@karperhoeve.nl

Een kijkje achter de staldeuren van
De Karperhoeve

Vriend van de Karperhoeve Boerenmarkt

Wist u dat we op de Karperhoeve een eigen boekje
hebben? Het is een informatieboekje over de
Karperhoeve en de boerderij. Ook alle
dressuurproeven die gedurende het jaar worden
gereden staan hierin. Voor elke activiteit waaraan de
ruiters deelnemen (wedstrijd, clinic, theorieles etc.)
krijgt de deelnemer een stempel in het boekje. Bij
iedere 10 stempels volgt er een leuke prijs zoals gratis
vrij rijden, een zakje paardensnoepjes, gratis theorie
les, een tshirt en nog veel meer.

Iedereen die dat wil kan "Vriend" worden van de
Karperhoeve. Voor een bedrag van € 35,- ontvangt
iedere “Vriend” een leuk Karperhoeve t-shirt en een
gratis consumptie (koffie, thee of fris) met een
boerenmelktompouce tijdens de Boerenmarkt.
Bovendien wordt er een speciale Karperhoeve attentie
verloot onder de “Vrienden” tijdens de finalewedstrijd
in december.

In het boekje worden tijdens de wedstrijden door het
secretariaat de uitslagen en de behaalde winstpunten
geschreven. Zo weet je altijd precies hoeveel punten
je hebt gehaald.

Vriend van het jaar 2015 is Henk Beekman. Hij ontving
zijn prijs tijdens de finalewedstrijd; een dinerbon van
€ 50,-- te besteden bij Restaurant Camelot in
Maassluis.

Daarnaast staan er in het boekje leuke puzzels,
raadsels, spreekwoorden en kleurplaten. Ook wordt er
allerlei interessante informatie over paarden gegeven.
Een handig en interessant boekje voor iedereen die op
de Karperhoeve komt.
Het boekje is te voor € 8,50 te koop bij Ineke of tijdens
de wedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat.

Bent u geïnteresseerd in deze “Vrienden-club” dan
kunt u zich aanmelden bij Ineke via
info@karperhoeve.nl

