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Welkomstwoord!
Hallo allemaal! Er is weer een hoop gebeurd in de
maand mei!

Joyce!
Zoals velen van jullie weten is Joyce helaas al wat langere tijd uit de running. Dat is voor vele partijen heel
vervelend, zowel nog meer voor haar!

Zeker lopen is heel belangrijk alleen zo jammer dat je
tussen door regelmatig even stil moet staan omdat die
uitstraling dan plaats vind en me beweging word tegengehouden.
Nu ben ik woensdag 18 mei naar de neurochirurg geweest om te kijken wat ze eraan gaan doen en waar ik
al bang voor was gaat de chirurg opereren. Nu worden
we maandag 13 juni geopereerd in het Fransiscus vlietland ziekenhuis in Schiedam, waar ik als het goed is
maar 2dagen hoeft te blijven daar gaan we in ieder geval wel vanuit. Hierna is het 6-8 weken revalideren en
weer terug naar de neurochirurg voor controle. Hopelijk kan ik hierna me werk weer gewoon hervatten,
daar ga ik ieder geval wel 100% voor.
Veel liefs van joyce

Stukje van Joyce hoe het met haar gaat:
Wij wensen haar veel beterschap toe!
Na meerdere keren naar de huisarts te zijn geweest ben
ik doorgestuurd naar de neuroloog omdat er een vermoedden was dat ik een hernia had. De neuroloog
heeft me een verwijzing gegeven voor een mri scan en
daar blijkt dus uit dat ik een dubbele hernia heb. Van
de bovenste kleinste hernia heb ik tot nu toe geen last
die drukt niet in me zenuw maar de grote hernia die zit
goed in me zenuw te drukken waardoor ik pijnlijke uitstraling heb vanuit me rug naar me bovenbeen die
doorloopt naar de buitenkant van me voet wat leid tot
een dood gevoel in me buitenste tenen.
de dagen zijn erg wisselend wat betreft de pijn. Gelukkig doen de pijnstillers goed hun werk dit verdoofd een
deel. Ik heb 1x in de week fysio om te zorgen dat de
rest van me rug en onderrug niet nog zwakker word en
de oefeningen moet ik zelf 2a3 x daags thuis herhalen.
Liggen en lopen zijn de 2dingen die ik mag doen.

Boerenmarkt!
Op 18 & 19 Juni staat de boeren markt gepland!
Hopelijk gaat dit weer een fantastisch succes
worden. Dit succes kan niet zonder onze
vrijwilligers! Dus als u een van deze dagen niets te
doen heeft en het leuk vind om te helpen voor
een dag deel of hele dag! Schroom niet schrijf je
nog in. De inschrijflijst hangt in de zadelkamer! En
uiteraard is iedere vrijwilliger uitgenodigd voor de
BBQ.

Bedankje!

TTC!

En nog een stukje van Joyce als bedankje voor
haar 10 jaar jubileum:

Inez is geselecteerd voor het TTC

Hoi allemaal,
Ik wil jullie als eerste allemaal bedanken voor jullie geweldige cadeau die ik heb gekregen vanwege
dat ik 10 jaar in dienst ben op de karperhoeve. Ik
ben al aan het rondkijken wat ik ga uitkiezen om
van stap (me eigen paard) zijn haar te gaan laten
maken maar de keus is best lastig zijn zulke mooie
dingen allemaal waar je uit kan kiezen. Het boek
met jullie verhaaltjes ,foto’s en tekeningen is ook
super leuk geworden heb me er super mee vermaakt en zal er regelmatig met een glimlach in terug kijken. Super leuk om te zien hoe sommige
meiden en jongens hier als 6-7 jarige op de karperhoeve kwamen en nu nog steeds hier lessen of
zelfs een eigen paard hebben gekregen en inmiddels zelf uitgegroeid zijn tot leuke pubers of zelfs
tot volwassen vrouwen. Ook de nieuwe generatie
heeft volop aan het boek gewerkt echt super leuk
dat het allemaal zo gewaardeerd word wat je doet.
Dit doet een mens erg goed. En natuurlijk de volwassen niet te vergeten die hebben ook enorme
leuke stukjes ingeleverd en leuk om te lezen dat je
ze zoveel vertrouwen kan geven tijdens het rijden want tja de meeste hebben toch een gezin
waar ze voor moeten zorgen en hun werk waar ze
wel erg veel over nadenken als ze op het paard zitten.
Dus al met al een super geslaagde verassing voor
mijn 10 jarig jubileum nogmaals iedereen bedankt.

De Rotterdamsche Manege richtte het KNHS Talenten Training Centrum (TTC) Zuid-Holland op
om jonge talentvolle ruiters en amazones tussen de
12 en 21 te scouten, begeleiden en te verbeteren.
In 2012 ging het TTC-dressuurprogramma van
start en sinds 2013 is er eenzelfde opzet voor
jonge springtalenten. Zowel paard- als ponycombinaties uit Zuid-Holland kunnen deelnemen aan
het programma. Het TTC Zuid-Holland zet toptrainers in om de talenten te begeleiden in hun
(top) sportcarrière.
Meer informatie kun je eventueel vinden op TTC
Zuidholland

Chio!
Ook moet Inez weer voor haar vereniging op het
CHIO rijden.
Als mensen willen komen kijken kunnen ze via
ons de kaarten bestellen. Ze kosten dan € 17.50
anders € 35.00. Dit kan tot 15 juni!
De Zuid Holland cup zoals dit ook wel genoemd
wordt houd in dat je met je verinniging met 4
combinaties in kan schrijven voor deze wedstrijd.
Er moeten dan 2 M ruiters in zitten en 2 Z ruiters.
Inez eindigde individueel uit eindelijk op een hele
mooie 2e plaats en de vereniging eindigde op een
op een 3e plek en er zouden er 5 door gaan. Deze
finale wordt gereden op 26 juni tijdens het CHIO

Geboorte nieuws!
Natuurlijk het mooie veulentje van Lady, "Special
Flirt".
Geboren op zondag avond 22 Mei. Op zich was
alles goed gegaan. Els was om een uur of 8 wezen
kijken en toen was er nog niet veel verandering bij
lady. Toen ik om half 10 ging kijken lag ze er achter. Alleen het vlies lag nog over haar hoofd. Dus
dat is best benauwend. Als er dus niemand op tijd
bij geweest was zou het veulen gestikt zijn in het
vlies. Maar gelukkig is dit niet gebeurd en kan iedereen van dit prille geluk weer genieten op de
manege.

Wedstrijd nieuws!
As zaterdag 11 juni gaat er een Team van de Karperhoeve springen bij Manege de Prinsenstad.
Misschien vinden jullie het leuk om ons team aan
te moedigen als extra ondersteuning!
De tijden zijn te vinden op www.concoursdelft.nl
En dan is het natuurlijk ook leuk om te vermeld
dat Puck Greve met haar pony Ramiro de eerste
winstpunt in B dressuur binnen heeft. Zij is nu officieel B dressuur en mag officieel gaan springen.
Wat zijn we trots op haar.

Els en Puck zijn ook op oefen springen geweest
bij Hippisch Centrum Condor City. Els op haar
paard Eddie en Puck op haar pony Ramiro!

Zomervakantie rooster!
Al lijkt het voor mijn gevoel nog een eind weg, toch
schiet de grote zomer vakantie al aardig op.
Tijdens de zomer vakantie gaan de lessen altijd door,
maar dan wel in een aangepast rooster.
Op maandag, woensdag en zaterdag zal er les gegeven
worden. De donderdag les wordt zoveel mogelijk naar
de maandag verschoven en de dinsdag les naar de
woensdag.
De zaterdag les wordt niet verschoven, De lessen van
de woensdag middag worden opgesplitst waar er
plaats is.
We zouden graag willen vragen of iedereen die weet
wanneer ze op vakantie gaan of als ze weten dat ze
niet gaan om dit aan ons door te geven.

Wilt u er alstublieft mee rekening houden om u
snelheid aan te passen als
u het erf op rijdt! Er lopen
dieren los en natuurlijk de
kinderen die banjeren op
het erf en we willen
natuurlijk geen
onvoorziene ongelukken.

