Onze Nieuwsbrief

Welkomstwoord
Hallo allemaal,
Zo langzamerhand komt iedereen weer terug van de
zomervakantie. Maar tijdens deze vakantie hebben wij
op de Karperhoeve genoten van de ponykampen en
het dressuur trainingskamp. Verderop in deze
nieuwsbrief meer hierover.
Vanaf 24 augustus starten de normale lessen weer en
stoppen we met het vakantierooster.
Onlangs hebben we met een groepje Karperhoeve
klanten de musical Warhorse bezocht. De bezoekers
waren erg enthousiast en daarom willen we deze keer
een bezoek organiseren aan de voorstelling
Apassionata, In de Ban van de Spiegel in Ahoy
Rotterdam. Deze voorstelling is op 22 november. Ook
hierover meer verderop in deze nieuwsbrief.
Voor het najaar staan er weer diverse activiteiten op
de planning. Op 12 en 13 september is de
eerstvolgende dressuurwedstrijd.
Ook komt Carmen Schalk
weer bij ons langs
voor een houding en
zittraining. Ik kan
niet vaak genoeg
zeggen dat de basis
van het paardrijden
begint bij een goede
houding en juiste zit.
Deelname aan deze
training is echt een
aanrader! De
inschrijflijst hangt op
het bord. Heb je
vragen hierover? Ga
dan naar Joyce, Eline of Ineke.

Tot slot kan ik vertellen dat wij bij drukker geklaagd
hebben dat de omslag van de proevenboekjes eraf
valt. Hij heeft de in gebruik genomen boekjes bekeken
en was het met ons eens. Daarom heeft hij alle
boekjes nu voorzien van een spiraal. Iedereen kan zijn
oude boekje bij Ineke of Monique inleveren en krijgt
dan een nieuwe. De gereden winstpunten en
behaalde stempels worden natuurlijk overgenomen in
het nieuwe boekje.
Met vriendelijke groeten,
Ineke

Ponykamp en Trainingskamp
In de eerste week van de zomervakantie was ook het
Karperhoeve Pony Kamp. Een gezellige groep kinderen
genoot niet alleen van het ponyrijden maar ook van
allerlei andere activiteiten zoals spelletjes, een
huifkarrit en het slaapfeestje op donderdagavond. De
sfeer was hartstikke gezellig en we hebben veel
plezier gehad. Bedankt voor alle enthousiaste reacties,
bedankjes en de lieve
kadootjes!
Voor het eerst hebben
we voor de wat
gevorderde kinderen
een dressuur
trainingskamp
georganiseerd. De
deelnemers kregen in
deze week wat
moeilijkere oefeningen
en konden trainen op
de fijne kneepjes van
het dressuur rijden.
Hoogtepunt was een bezoek aan top dressuur
amazone Daniëlle van Mierlo op haar eigen stal in

Maasland. Daniëlle gaf theorieles en een
demonstratie met haar Grand Prix paard Ucento .

Inez reserve kampioene
Wat zijn we trots op onze Inez! Op het Regio
kampioenschap van Zuid-Holland haalde zij met
Eianco de 2e plaats en dus de titel ReserveKampioen. Inez en Eianco mogen nu samen naar het
Nederlands Kampioenschap in Ermelo. En in de
volgende nieuwsbrief gaan we vertellen hoe dat is
afgelopen.

Naam voor de nieuwsbrief
We hebben nog maar een paar reacties op onze
oproep gekregen om een naam te verzinnen voor
onze nieuwsbrief. Daarom vragen we iedereen toch
nog een keer om een naam te verzinnen en deze op te
sturen naar info@karperhoeve.nl . Er valt een privéles
te winnen dus doe je best!

Gebruik trampoline
In onze tuin staat een trampoline. Ooit aangeschaft
voor mijn eigen kinderen maar deze wordt inmiddels
ook door alle Karphoeve kinderen gebruikt. Dat
vinden wij prima maar wij willen de ouders er
nogmaals op wijzen dat de Karperhoeve niet
aansprakelijk of verantwoordelijk is voor het gebruik
ervan. Verzekeringstechnisch is het zo dat als
kinderen van de trampoline vallen, de Karperhoeve
aansprakelijk is. Gebeurt dit in een openbare
speeltuin, dan valt het ongeval onder uw eigen
verzekering. Wij verzoeken u dan ook niet te zeggen
dat het ongeval op de Karperhoeve is gebeurd.
Anders zijn wij genoodzaakt om de toegang tot de
trampoline te verbieden.

Apassionata

Wedstrijdnieuws
Op 12 en 13 september organiseren wij een
dressuurwedstrijd. Op zaterdagavond 12 september
rijden de klasses B t/m Z; op zondagmiddag 13
september de klasses AA en AB. Vergeet niet om je op
tijd in te schrijven.
Gezien de vele enthousiaste reacties die wij kregen op
de volwassene-kind wedstrijd, willen wij deze nog een
keer organiseren op 27 September.
Deze keer maken we er een gecombineerde
dressuur/spring wedstrijd van; één teamlid rijdt een
dressuurproefje en het andere teamlid springt een
parcours. Binnenkort hangen we de inschrijflijst op.

Na het bezoek aan WarHorse is het idee ontstaan om
ook gezamenlijk een bezoek te brengen aan de
voorstelling Apassionata.
Apassionata is een uniek samenspel van ruiter en
paard gecombineerd met dans en acrobatische
elementen. Het is een heel gevarieerde show met
actie, grappige momenten maar ook met veel
ontroering. Iedereen zal onder de indruk zijn. Niet
alleen van de paarden maar ook van de prachtige
muziek, de schitterende kostuums en spectaculaire
lichteffecten.

De show is op 21 en 22 november in Rotterdam Ahoy.
De ticketprijzen liggen tussen € 44,-- en € 68,afhankelijk van de rang.
Wij hangen binnenkort een inschrijflijst op om te
kijken wie er belangstelling heeft om mee te gaan.
Meer info over de voorstelling is te vinden op
www.apassionata.com

Boerenmarkt
Voor de 13e keer werd de markt georganiseerd. Een
super gave dag waar we met veel plezier op terug
kijken. Het weer was een 10. Het bezoekers aantal
was bijna 2700, een record!
Het kinderdorp was een groot succes. Er waren
verschillende demonstraties met de paarden (o.a.
4tal, kür op muziek, 8tal, voltige, ponyvoetbal,
springen en een Friezen carrousel). Er stonden een
30tal kramen op het erf, in de koeienstal was er weer
een mooie tentoonstelling over oude gereedschappen
en natuurlijk hingen er ook prachtige quilts van de
Quilt barg Groep.

Twee moeders hebben deze dag rond gelopen om
foto’s te maken en hebben hier een leuk fotoboekje
van gemaakt. Deze ligt in de kantine.
Marleen en Cynthia hebben prachtige foto’s gemaakt.
Ze zijn te bekijken via de volgende link:
Fotoboek Karperhoeve Boerenmarkt 2015
Wij kijken al weer uit naar de Boerenmarkt 2016!

Ome Jan en Tante Co
De vader en moeder van Ineke en zonder hen zou er
geen Karperhoeve zijn geweest. Deze prachtige foto is
gemaakt op de Boerenmarkt en wilden we jullie niet
onthouden.

