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Welkomstwoord
Hallo allemaal,
Vorig jaar hebben we in de eerste Karperpraat
aandacht gevraagd voor het te hard rijden met de
auto op het erf. Dat is een tijdje heel goed gegaan
maar de laatste tijd
merken we toch dat er
weer veel te hard
wordt gereden als men
het erf op komt, zowel
met auto’s als met
scooters.
Een ongeluk zit in een
klein hoekje en
niemand wil toch dat er
een dier of (uw eigen!) kind aangereden wordt?
Daarom nogmaals het vriendelijke maar dringende
verzoek om stapvoets het erf op en af te rijden. Het is
in het belang van ons allemaal!

Gebruik van de binnenbak
Omdat de longeerbak nu nat is, doen we even niet zo
moeilijk als er mensen in de binnenbak losgooien. Wij
zijn wel van mening dat dit nog steeds in de
losgooibak kan.
Wat op het ogenblik wel gebeurd is dat er mensen
moeten wachten omdat iemand in de binnenbak hun
paard losgooit en dat is nu net wat we niet willen. Dan
moet er gereden of gelongeerd worden. Het rijden in
de binnenbak gaat voor het longeren en nu tijdelijk
ook voor het losgooien. Ook het longeren gaat voor
het losgooien.
Je kunt immers wel met meerdere in de bak rijden
en/of longeren, maar niet losgooien.
Hier onder de punten zoals ze in het contract staan.
1. Het rijden gaat voor het longeren/losgooien.
Overleggen met elkaar kan nooit kwaad.

Verderop in deze Karperpraat wat meer uitleg over
het ponykamp. Daar hebben we wat vragen over
gehad en die gaan we allemaal beantwoorden.

2. Er mag alleen in de longeerbak losgegooid worden,
alleen in overleg met een medewerker van Stal de
Karperhoeve. In uiterste gevallen kan dit aangepast
worden.

Ook heb ik de regels voor het gebruik van de
binnenbak weer even op papier gezet zodat deze voor
iedereen duidelijk zijn.

3. Het zand dat je uit de bak loopt, er weer even
inscheppen.

Met vriendelijke groeten,
Ineke

4. Evt. hindernissen na gebruik opruimen en de
hinderstaanders uit de bak halen.

Ponykamp

Boerenmarkt 2016

Het kamp is van maandag tot vrijdag. De kinderen
slapen thuis en worden ’s morgens rond half 9
verwacht. We gaan dan met elkaar de pony’s en
paarden verzorgen, daarna wat drinken en dan gaat er
een groep rijden en de andere groep heeft dan
meestal iets van Theorie. In ieder geval iets relaterend
aan de paarden. Tussen de middag gezellig wat eten
en dan gaan de groepen omdraaien. (de groep van het
rijden gaat naar de theorie en de andere groep gaat
dan rijden).

De Boerenmarkt wordt altijd gehouden tijdens de
Midden Delfland Dag. Dit jaar heeft die vereniging
besloten om er een Midden Delfland Weekend van te
maken. En de Karperhoeve gaat dit volgen! De
Boerenmarkt vindt dit jaar dan ook plaats op zaterdag
18 én zondag 19 juni.

We proberen altijd een buitenrit te organiseren (een
groep gaat heen op de pony en de andere groep met
de huifkar en op de
terug reis
andersom). We
gaan dan
picknicken en iets
van een speurtocht
of vestoppertje
doen. Ook maken
we met de
kinderen een
sprongetje en meestal ook een stukje voltigeren.
Na het drinken in de middag gaan we nog wat leuks
doen met de kinderen (als het warm weer gaan ze
vaak even zwemmen in de vliet, we doen leuke
spelletjes of de kinderen houden elkaar bezig.
Rond 17.00 mogen de kinderen dan weer opgehaald
worden.
De laatste avond mogen de kinderen blijven slapen.
Het mag, maar hoeft
niet. Dit is geheel
vrijblijvend. We
proberen er dan weer
een leuke avond van te
maken.

En dan is het alweer vrijdag en worden de ouders rond
14.00 uur verwacht. De kinderen geven dan nog een
optreden en rond 16.00 uur is het Kamp dan echt
afgelopen.

Wij zijn al weer druk op zoek naar vrijwilligers die één
van deze dagen zouden willen meehelpen. Beide
dagen mag natuurlijk ook! Er komt een inschrijflijst en
je kunt je ook alvast opgeven bij Ineke.

Wokken
Op 6 februari zijn we met een groep van maar liefst 50
Karperhoeve klanten gaan wokken. De avond was een
groot succes en de verhalen gaan al weer naar
volgend jaar. Deze traditie wordt dan zeker weer
herhaald.

Houding en Zit

Manegepony nieuws

Carmen Schalk is inmiddels een vertrouwd gezicht op
de Karperhoeve. De houding- en zitclinic van 6
februari zat
dan ook
helemaal vol.
Op 23 april
komt
Carmen weer
terug. Je
kunt je
hiervoor nog
opgeven. De
inschrijflijst
hangt op het
bord in de
zadelkamer.

Vorige maand moest ik helaas vertellen dat Diva is
overleden. Inmiddels hebben we ook onze
manegepony Tommy verkocht.

NL Doet, het betere dagje uit!
Op 18 en 19 maart organiseert het Oranje Fonds ,
samen met duizenden organisaties in het land NL
Doet; de grootste vrijwilligersactie van ons land. NL
DOET zet de vrijwilligersinzet in de spotlights en
stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit
de mouwen te steken.
Het is voor de
Karperhoeve het 5e jaar
dat we hier aan mee
doen. We hebben
aangegeven het
boerenerf te willen
onderhouden. De
bomen, stuiken en
planten willen we
snoeien en de oude gereedschappen willen we
onderhanden nemen.
Bent u handig met gereedschap of vindt u het leuk om
een dagje te helpen in de tuin, of vindt u het gezellig
om te verven kom dan gezellig op 16 en/of 17
maart ons team versterken. Natuurlijk verzorgen wij
de koffie, de lunch en aan het einde de dag nog een
gezellig hapje en een drankje.

Daar is Stampie voor in de plaats gekomen. Stampie is
een hele lieve
pony van 19
jaar oud. We
hopen dat hij
zich snel thuis
gaat voelen
bij ons maar
we weten
zeker dat de
kinderen hem
erg lief gaan
vinden.

Wedstrijdnieuws

Bitloze hoofdstellen

De Hemelvaartwedstrijd (5 mei) heeft dit jaar als
thema Holland! Rood, wit, blauw, oranje; laat je
fantasie de vrije loop en kom in je mooiste outfit.
Vergeet ook niet je paard of pony in dit thema te
versieren.

Begin deze maand is er bij een aantal manegepony’s
een bitloos hoofdstel aangemeten. We hebben dit
gedaan omdat sommige pony’s moeilijk het bit in
doen en andere pony’s het heel vervelend vinden als
kinderen tijdens het rijden met hun handen alle
kanten op gaan. Per combinatie van ruiter en pony
wordt gekeken wat het beste gaat. Op deze manier
proberen we het leuker voor de pony’s te maken.

In tegenstelling tot dat wat er eerst op de agenda
stond, is de eerste onderlinge dressuurwedstrijd nu op
19 en 20 maart. De inschrijfformulieren hangen op het
bord, geef je snel op!
De behendigheidswedstrijd is verschoven van 24 april
naar 17 april.

