Karper praat
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Welkomstwoord!
Welkom Maart!

Teun & Moos!
Ja, ja er zijn 2 nieuwe pony’s.
Het zijn 2 tinkers en komen uit Ierland.
Ze zijn 7 jaar oud en zijn deze keer geen familie
van elkaar (dat wordt nu met regelmaat gevraagd)
Bij Teun mag niemand aan de manen zitten. De
vlechten die er in zitten moeten er in blijven zitten.
Als deze er uit gaan, gaan geheid zijn manen in de
klit en hebben we best wel een groot probleem.
Tijdens een wedstrijd mag er wel wat met de manen gedaan worden, maar graag even overleg
met Ineke.

Knippen!
Er is een tijdje geleden iemand
gezellig actief geweest met een
schaar bij de manen en staarten van de paarden.
Zo was er bij Spirit een stuk uit zijn staart geknipt.
Bij Albertus en Stalin waren de manen bij geknipt
Bijna iedereen snapt wel dat dit niet de bedoeling
was en toen ik het zag, ik ook diep teleurgesteld
was.
Er mag veel op de Karperhoeve, maar niet alles.
Je kunt poetsen, met toestemming van een van
de
stalmedewerkers wandelen, maar dan houdt het
echt op.
Zelf knippen is te strengste verboden.

Hulp gevraagd!
Zoals u weet is er 17/18 Juni het jaarlijkse evenement, de boerenmarkt. Bij zo evenement moet
alles er spik en span uitzien. Nou kunnen we nog
wel een paar extra handen gebruiken om op 21
Mei de manege er tip top er uit laten zien. Er zijn
al een aantal mensen die zich aangemeld hebben.
Maar wie heeft er nog meer zin om te helpen…..
geeft het even door aan Ineke.

Oproepje!
Natuurlijk hebben we op 17/18 Juni op de boerenmarkt zelf ook hulp nodig. Voor de 15e keer zal
de boerenmarkt gehouden worden. Maar de boerenmarkt staat met natuurlijk van behulp van
vrijwilligers. Wie vind het leuk om 1 of beide dagen te helpen waar dan ook. Er is plek in het kinderdorp, catering enz.. er komt hier een inschrijflijst voor te hangen in de zadelkamer. Schrijf je
gezellig in.

Moederdag!
14 mei is het moederdag. Maar dat niet alleen,
dan gaan natuurlijk ook alle pony’s en paarden
het land weer op. Dat is natuurlijk 1 groot
spektakel om alle beestjes weer zo vrij in het
weiland te zien staan. Daarom nodigen we
iedereen uit, om 12.00 uur dit mooie tafereel te
komen kijken vanaf de dijk. En uiteraard staat de
koffie en cake weer klaar zoals ieder jaar.

Vervallen Lessen!
Er komen weer wat lekkere vrije dagen aan. Misschien niet voor iedereen. Maar we wilde toch
even laten weten dat de lessen op Koningsdag, 2e
paasdag en 2e Pinksterdag vervallen. De manege
is voor de lesklanten dan gesloten.

Weet u dat??
Een stukje uitleg over de barrel race:

Naar mijn idee weten een hoop mensen niet wat
een barrel race is.
Het is zo wie zo leuk voor de kinderen die het
paardrijden net onder de knie hebben.
Iedereen kan mee doen!
Als ik het zelf zou beschrijven: een wedstrijd voor
iedereen om te kijken hoeveel controle je over je
paard of pony hebt en het je bent er nooit te oud
voor!

.

Koningsdag!
Sponsorloop!
We zijn op zoek naar kinderen die ons willen helpen bij het begeleiden van de pony’s.
Er mogen dan kinderen voor een euro een rondje
op een pony zitten.
We zullen om ongeveer 11 uur vanaf de manege
hiervandaan gaan en om 16 uur terug zijn. Geef
het even aan Ineke door als je deze dag wilt helpen.

Gewoon een leuk plaatje .

Puck op Ramiro & Gwen op Lady.
Lekker op de buitenrit.

Hallo Allemaal.
We hebben jullie hulp nodig! En het is nog leuk
ook De stichting Karperhoeve Boeren Markt organiseert een sponsorloop tijdens de hemelvaart
wedstrijd op donderdag 25 mei waarbij iedereen
aan kan deelnemen. Maar waarom dan, zullen
jullie je misschien afvragen.
Tijdens de Karperhoeve Boeren Markt op 17/18
juni 2017 worden er verschillende demo’s gegeven te paard. Het leek ons leuk om voor het
8tel/4tal/ kur op muziek en het spring 4tal nieuwe spullen voor de ruiters aan te schaffen zodat
het 1 mooi geheel is.
De bedoeling van de sponsorloop: Op het activiteitenbord bij de kantine hangt een inschrijflijst
waarop jij je kunt inschrijven. Voordat je meedoet
aan de sponsorloop ga je op zoek naar sponsors,
denk bijvoorbeeld aan je ouders, opa’s en oma’s ,
ooms en tantes of de buren. Die kunnen jou per
rondje een bedrag sponsoren of een vast bedrag.
In de kantine (op de bar) liggen formulieren
waarop je jou sponsors hun gegevens kan laten
invullen en dienen aan te geven met welk bedrag
ze je willen sponsoren.
Op de dag van de sponsorloop word er een leuk
parcours opgezet op het terrein , de tijd wanneer
de sponsorloop plaatsvind horen jullie nog van
ons.
Dat jullie geld willen ophalen voor de ruiters die
tijdens de Karperhoeve Boeren Markt hun demo’s
willen laten zien en hiermee door jullie inzet goed
voor de dag komen in 1 mooi geheel ,is al super
tof , maar ook jullie worden beloond. Iedereen
die aan de sponsorloop meedoet krijgt een gratis
voltigeles en voor diegene die het meeste geld op
weet te halen hebben we ook een mooi cadeau.
Dus was je nog aan het twijfelen of lijkt het je
leuk om mee te doen? Neem dan gerust je
vriendjes , vriendinnetjes, broertjes of zusjes
mee. Schrijf je dan snel in op de lijst op het activiteiten bord.

Tot slot!
Update herstel Joyce
Hallo Allemaal
Hier even een update hoe het er nu voor
staat met mijn herstel.
Vorig jaar halverwege maart ben ik
uitgevallen met een dubbele hernia.
Na mijn operatie in Juni waarbij ze 1
hernia weg gehaald hebben ben ik
begonnen aan mijn herstel.
Gelukkig was mijn pijn uitstraling door
heel me been verdwenen wat een
opluchting was dat.
Helaas is mijn uitval in mijn linkerbeen
niet verdwenen , dit had de chirurg ook
wel aangegeven voor de operatie omdat
mijn zenuw aardig is aangetast en te lang
al met de klachten ervoor hebt
rondgelopen.
Trouw ga ik iedere week 1 a 2 keer per
week naar de fysio om mijn onderrug
sterker te maken dmv oefeningen en om
me rug los te laten maken dmv massage.
Het blijft erg wisselend met de
pijnklachten de ene week denk ik zo YES
we gaan vooruit en de week erna baal ik
weer omdat er weer pijnscheuten terug
komen die ik voor de operatie ook had of
andere klachten erbij gaat krijgen. Zolang
ik loop en niet te lang in de zelfde houding
staat/zit/ligt gaat het goed.
Voor de klachten die ik nu nieuw erbij
hebt gekregen opnieuw terug gegaan naar
de huisarts en die adviseerde mij weer
contact op te nemen met de chirurg omdat
de klachten er niet positief uit zien. Na
contact te hebben gehad met de assistent
van de chirurg adviseerde zij mij opnieuw
terug te gaan naar de huisarts voor een
nieuwe verwijzing omdat dit ook een
ander probleem kan zijn dan waar ik al
last van had. Laten we het niet hopen en
wachten we het antwoord van de huisarts
weer af.

Ondertussen ga ik ongeveer om de 8 weken
naar de Arboarts om te praten en mijn
vooruitgang te bespreken , helaas
verwacht zij niet dat ik me 40 uur weer
vol kan maken op stal (uitmesten ,tillen en
werkzaamheden met teveel bukken en
draaien) en zit ik in een reintegratieproject ( dit betekent dat ik
iedere week solliciteer en hiermee
begeleid word door een coach). Mijn hart
is en ligt nog steeds op stal en wil het nog
steeds niet echt accepteren dat ik het niet
meer voor de 100% kan doen. Hoe ik het
nu ziet? De uren die ik op stal kan werken
wil ik zeker blijven doen en dan evt. iets
parttime erbij voor de ochtenden, maar dit
valt niet mee om dit te vinden terwijl er
genoeg werk op staat en ik me eigen suf
solliciteer. Ik blijf hopen dat ik me uren op
stal gewoon kan uitbreidden met bepaalde
werkzaamheden.
Zijn er weer nieuwe ontwikkelingen dan
zal ik weer opnieuw een stukje schrijven
voor in de karperpraat , om ook andere
mensen die ik niet vaak spreek /zie op de
hoogte te houden.
Groetjes joyce

Agenda

22 april
23 april
27 april

Houding en zit clinic
Behendigheid wedstrijd
Koningsdag

14 mei
14 mei
25 mei

Paarden op het land (Moederdag 12.00 uur)
Openingstijden zomer tijd
2de wedstijd Hemelvaart

3 juni
9 juni
11 juni
17 / 18 juni

Houding en zit clinic
Rosé Rit
Springwedstrijd
Karperhoeve Boeren Markt

2 juli
10/14 Juli
17/21 juli

Volwassen/kind Dres. Wed.
1e Pony kamp
2e Dressuur/springkamp

14 t/m 18 augustus

3e Ponykamp

9 september
9/10 september
23 september
24 september

Open monumentendag
3de dressuur wedstrijd
houding en zit clinic
Ouder / kind wedstrijd springen, dressuur

7 oktober
14 oktober
19 oktober
22 oktober
29 oktober

Bowlen
Springclinic
Paarden / ponydag
Springwedstrijd
Openingstijden winter tijd

4 november
18 november

Houding en zit clinic
Sinterklaas ???????????

9/10 december
31 december

4de dressuur wedstrijd (verkleed Thema Kerst)
Oudejaars borrel

