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Welkomstwoord
Hallo allemaal,
Wat hebben we weer leuke activiteiten
gehad op de manege!

Geboorte nieuws
Allereerst natuurlijk de geboorte van onze
vos merrie Little Rose. Zij is op 1 april (3
weken te vroeg) helemaal gezond ter
wereld gekomen. De naam is als volgt tot
stand gekomen:
Dit jaar moeten alle namen van KWPN
veulens die geboren worden met een L
beginnen. Rose komt uit de gehele stam.
Alle merrie's heten Rose ( de moeder van
Urbans, Rose en de oma, Eva Rose enz..)
Wat is ze een plaatje om te zien. Na de
eerste dagen wat wankel op de benen,
mocht zij toch al op 3 april na de spring
wedstrijd samen met moeder haar
showtje weg geven aan haar publiek. Heel
erg aandoenlijk om te zien was dit.

Nu is het nog afwachten op Lady der
veulen. Zij zal rond 14 Mei uitgerekend
zijn.

Wedstrijd nieuws
3 April hadden we weer een gezellige
wedstrijd van het team springen! Het was
een gezellige dag met mooi weer! Er
waren aardig wat teams die meededen en
het leuke was dat er zowel jong als ouder
meedeed! We hopen in de toekomst meer
van dit soort teams te zien.

En dan natuurlijk ook de Hemelvaarts
wedstrijd! Met dit jaar het thema
HOLLAND.
Wat een grote opkomst hadden we van 27
kinderen die meededen. Heel veel nieuwe
instromers die een gokje waagde aan de
wedstrijd! Er zijn hoop prijzen verdiend
door de kinderen! Er waren in 3
categorieën prijzen te winnen: uiteraard
de dressuur klasse zelf, de barrel race en
natuurlijk de dagprijs.
Al met al ook een hele gezellige dag is dit
geweest met heel veel toeschouwers ook.

Uitje met de manege
2 Mei zijn we met zijn allen naar de
Efteling geweest met een heel gezellig
clubje aan moeders en jonge meiden. De
weergoden waren met ons voor.. dus voor
de gene die een nat pak hadden gehaald
bij de Pirana, konden lekker op drogen in
het zonnetje. Een dag voor herhaling
vatbaar!!

Ponykamp

Voor de kinderen die nog op ponykamp
willen, er zijn nog enkele plekken vrij.
De eerste week van ponykamp zit zo goed
als vol.
Het trainings kamp begint ook al aardig vol
te raken.
Voor de laatste week is nog voldoende
plek. Dus voor wie wilt schrijf je dan nog

gauw in voordat je plekje aan je neus
voorbij gaat!

Oproep!!
Op 18 & 19 juni hebben we weer een
boeren markt georganiseerd staan. Wij
zoeken voor beide dagen enthousiaste
vrijwilligers. De inschrijflijst is inmiddels
opgehangen op het activiteiten bord in de
zadelkamer. Dus wie het leuk vindt om 1
van de dagen of beiden te helpen schrijf je
in!! Aan het eind van de dag ben je
uitgenodigd voor de BBQ!!

Paarden in de wei!
Jaaaaa zoals traditioneel zijn ook dit jaar
weer de paarden met Moederdag de wei
ingegaan.
Wat is het toch weer ieder jaar een
fantastisch gezicht om alle paarden en
pony's die het land op mogen zo vrolijk het
land op te zien schieten. Evenals alle blijde
gezichten van de mensen op de dijk die dit
mooie plaatje aanschouwen.

Jubileum nieuws!
Zoals vele van jullie al wisten was Joyce op
1 mei 10 jaar in dienst van de
Karperhoeve. Om dit niet zomaar voorbij
te laten gaan is zij verrast op 8 mei met
Moederdag met een mooie toespraak ,
een bos bloemen en een map met
allemaal knutsel A4tjes van de manege en
pension klanten die haar via deze weg een
warm hart gaven. Tenslotte was er ook
nog een leuk bedrag voor haar opgehaald
waarmee zij van paardenhaar (van Stap)
een mooi sieraad van kan laten maken!

Tot slot!!
Willen we aan iedere ouder vragen die
aanwezig is in de lessen. Om zo vriendelijk
te willen zijn, als uw kind in de les zit om
en om eens poep te scheppen in de bak!
Zo hoeft dan de gene die op dat moment

les geeft geen poep te scheppen, en blijft
dus alle kostbare tijd over voor uw kind
om les te krijgen (waarvoor ze hier zijn).
Bij voorbaat dank alvast.

