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Welkomstwoord
Hallo allemaal,
Op de Karperhoeve is de lente officieel begonnen met
de geboorte van het eerste jonge spul. Er zijn
lammetjes en het eerste kalfje is geboren.
Wist u dat onze koeien allemaal met een keizersnede
worden verlost? Hier ziet u de koe klaar staan in de
verlosbox te wachten totdat de vee-arts klaar is.

Verderop in deze Karperpraat een oproep voor hulp
bij onze Stichting. Ook zoeken wij nog steeds iemand
voor het schrijven van de Karperpraat! Wij hopen dat
iemand zich meldt.
Ook in deze Karperpraat aandacht voor de
fantastische prestatie van Inez op de Nederlandse
Kampioenschappen. Zij haalde daar met Eianco de
bronzen medaille. We zijn allemaal vreselijk trots op
haar!
Met vriendelijke groeten,
Ineke

En bij de schapen is er zelfs een vierling geboren!

Pony en Paardendag
In de voorjaarsvakantie hebben wij een paarden en
pony dag georganiseerd. Tijdens deze dag organiseren
wij allemaal activiteiten die met paarden en pony’s te
maken hebben zoals leren vlechten, theorieles, rijden
en verkleden. Wij kregen over de mail een lieve
reactie van Conchita waarin zij ons vertelde dat haar
dochter het prima naar haar zin had gehad. Wij vinden
het altijd erg leuk om dit soort berichtjes te krijgen.
U kunt uw berichten ook altijd achterlaten in het
gastenboek op onze website,
http://www.karperhoeve.nl/index.php?id=176

Hulp gezocht voor Stichting de
Karperhoeve
Hallo allemaal,
Al een aantal jaar ben ik bezig met de administratie
voor Stichting de Kaperhoeve. Omdat ik een nieuwe
studie ben begonnen, heb ik niet meer voldoende tijd
hiervoor. Is er iemand die het leuk zou vinden om mij
hierbij te helpen of dit helemaal over te nemen.
Je komt terecht in een gezellig en enthousiast team
dat als doel heeft om een gezellige dag te maken van
de Kaperhoeve Boeren Markt.
De bijbehorende taken van de administratie bestaan
uit:
* Begroting maken voor de Kaperhoeve Boeren Markt
* Aanvragen subsidies
* Het maken van de facturen
* Bij houden in en uitgaven van de Stichting
* Betalingen doen via de bank of per kas
* Controle van de inkomsten per bank
* Definitieve begrotingen maken
* Verantwoording voor de subsidieverstrekkers
* Eenmaal per maand vergaderen
* Aanwezig zijn op de Boeren Kaperhoeve Markt
* Alles regelen wat met financiën te maken heeft
Wie wil deze uitdaging aan gaan???
Voor interesse en info kun je terecht bij Ineke.
Groeten Yvonne

Proefgerichte Clinic 26 maart

Sponsorloop voor de Boerenmarkt

Op zaterdag 26 maart organiseren wij een
proefgerichte
clinic. De
deelnemers
moeten net als
voor een
wedstrijd,
zelfstandig
losrijden. Daarna
rijd je je proefje.
Na het rijden van
dit proefje gaat de jury met jou de proef doornemen
en geeft je tips.
Het proefrijden en bespreken duurt ongeveer een half
uur.

Op donderdag 5 mei wordt er weer een sponsorloop
georganiseerd. Er wordt een leuk parcours opgezet en
iedereen mag meedoen om te proberen dit parcours
zo vaak mogelijk af te leggen.

De trampoline

Lijkt het je leuk mee te doen? Neem dan gerust je
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes mee. En
schrijf je alvast in op de inschrijflijst in de zadelkamer.
Namens het bestuur van Stichting de Karperhoeve

Zoals bekend staat er een trampoline op de
Karperhoeve. We vinden het niet erg dat de kinderen
hier op spelen maar wij willen niet het risico dragen in
het geval er iets gebeurd. Als de ouders dit risico ook
niet willen dragen, dan verzoeken wij u om uw kind te
verbieden om op de trampoline te spelen. Tot slot
zouden wij het heel erg fijn vinden als de kinderen ook
de rommel die ze achterlaten willen opruimen. Als dit
niet verandert, moeten we de trampoline helaas
weghalen en dat zou jammer zijn van het plezier dat
de kinderen eraan beleven.

Voordat je meedoet aan de sponsorloop ga je op zoek
naar sponsors, denk bijvoorbeeld aan je ouders, opa’s
en oma’s of bijvoorbeeld de buren. Die kunnen jou per
rondje een bedrag sponsoren of één keer een vast
bedrag. Dit kun je allemaal invullen op de sponsorlijst.
Voor de degene die het meeste geld op weet te halen
hebben we dan ook een mooi cadeau. Het bedrag dat
opgehaald wordt met de sponsorloop gaat dit jaar
naar nieuwe voltigespullen voor de manegepony’s.
Voor iedereen die meedoet is er dan ook een gratis
voltigeles.

Inez brons op het NK!
Na twee voorselectiewedstrijden mocht Inez van
Waalwijk met haar paard Karperhoeve Eianco aan de
start verschenen van de Nederlandse
kampioenschappen klasse M2. Daar is zij op een hele
mooi derde plaats geëindigd.
Inez, van gefeliciteerd met deze super overwinning. Je
hebt er heel hard voor gewerkt!

