Karperpraat
Juli 2016
Welkomstwoord!

Het is weer tijd voor wat nieuwtjes en mededelingen.

Pony/paarden en dressuur kamp!
Begin juli was het eindelijk het begin van de grote
schoolvakantie. Wat hebben we er allemaal naar
uitgekeken. Helemaal denk ik de kinderen die zich
hadden opgegeven voor het kamp. Het zijn leuke
en warme weken geweest. We hopen dat iedereen
het naar zijn zin heeft gehad en er ook nog wat
van opgestoken heeft.

Behaalde mijlpalen!
Zoals vele van jullie al misschien vernomen heeft.
Is Els door naar de Nederlandse
Kampioenschappen met het discipline springen.
Daarbij is Anouk Hoogendijk door naar de
verenigings kampioenschappen in discipline
dressuur. Inez komt daar ook nog bij en is door
met het Z viertal. Anouk samen met Ineke door
naar het L viertal. En Inez is ook nog eens door in
het individueel klasse Z1. Inez moet de eerste
voorronde op 2 September. De rest zal op 3
September plaatsvinden a.s.. Tijden zullen we nog
bekend maken. Zo dat zijn dus aardig wat
mijlpalen op een rij dacht ik zo!

Mest!
Als je met je pony/paard over het erf loopt en hij
of zij heeft gemest! Zouden jullie dit a.u.b. direct
willen opruimen. Als er doorheen gereden wordt
krijgen we een heel spoor op het erf. Als gevolg
dat dit heel lastig opruimen word. Alvast bedankt
hiervoor.

Afwas!
Uiteraard mag iedereen gebruik maken van het
servies wat in de keuken aanwezig is. Maar het
zou fijn zijn als je een bordje, kopje, beker, bestek
enz.. hebt gebruikt. Om dit dan zo vriendelijk even
zelf te willen afwassen. Zo blijft het aanrecht
schoon en voorkomen we ook dat een ander jouw
rommel moet opruimen.

Kleding!
Er ligt nog aardig wat kleding in de kantine van
menig kind. Wat waarschijnlijk de afgelopen weken is blijven liggen met bijvoorbeeld de pony
kampen. Het wordt nu zo onderhand wel wat veel.
Zou iedereen die van de week nog op stal is even
willen kijken of er iets van hem of haar bijzit en
dit willen meenemen. Na een week van uitbreng
van deze karperpraat zal het resterende wat er nog
ligt weggegooid gaan worden. Zonde toch? Dus
neem even de tijd om jouw kledingstuk eruit te
vissen.

Wisten jullie????
Dat Guus is verkocht aan Melissa Baljeu hier op
de Karperhoeve en nu het een pension paardje is.
Dat Shanna Mogendorff ook tegenwoordig eigenaar is van een eigen paard genaamd "Flash"
En laten we Layla Madih ook niet vergeten met
haar nieuwe pony Bella.

Nieuw aanwinst?
En ja hoor de Karperhoeve heeft ook een nieuw
aanwinst Stip genaamd. De meeste zullen hem
allemaal al gezien hebben (als je goed over het
deurtje heen kijkt tenminste ;-).

Allemaal heel veel rijplezier met jullie
beestjes!

Wedstrijdnieuws!
Zet vast in je agenda:
A.s.
10 september zal de volwassenen dressuur wedstrijd
plaatsvinden in de avond.
11 September zal de dressuur wedstrijd voor de
kinderen plaatsvinden.
En voor alle enthousiaste kinderen met ouderen. Op
25 September zal de ouder/kind wedstrijd zijn.
Dus houdt de zadel kamer in de gaten en geef je op als
je zin heb.

