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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
Wat een heerlijke maand was dit. Het was echt voorjaar en we hebben tijdens alle activiteiten heerlijk van het
zonnetje kunnen genieten. De activiteiten zijn weer volop van start gegaan deze maand. Er is een pony en
paardendag geweest en de 1ste dressuurwedstrijd met heel veel deelnemers. Ook NL Doet was weer een groot succes!
En naast de puppy’s hebben we nu ook kittens en steeds meer lammetjes.
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS

Kittens
Misschien hebben jullie het al gezien, maar Parker heeft weer kittens. Dit keer zijn het twee
rode kleine pluizenbolletjes.
Parker zorgt goed voor ze, zoals je ziet en ze hebben ook echt behoefte aan rust. Laat ze
maar lekker liggen tot ze groter zijn en weer door de kantine lopen en springen .

Rad van Fortuin
Leven in vrede en vrijheid, iets wat voor ons heel normaal is, maar helaas geldt dat niet
voor iedereen.. Natuurlijk willen wij ook ons steentje bijdragen voor Oekraïne. Al is het
misschien maar een heel klein steentje, alle beetjes helpen. Tijdens de dressuurwedstrijd
hebben we het Rad van Fortuin weer laten draaien en daarbij zijn super leuke prijzen
gewonnen!
En we hebben een heel mooi bedrag opgehaald, € 466,55.

TERUGBLIK
Pony en paarden dag
Pony en paarden dag was weer een groot succes!
Zoals iedere donderdag in de vakantie was er weer een leuke en gezellige pony en
paardendag. En op die dagen doen we meer dan alleen ponyrijden. Ondanks de frisse
wind konden we gelukkig toch wat activiteiten buiten doen.
Deze keer was toch wel het hoogte punt de lammetjes aaien! Zo schattig!!

NL Doet
Zaterdag 12 maart kwam de YETS Foundation ons helpen met het snoeien van de
bomen, takken opruimen, eiland schoonmaken en plantjes poten.
Einde van de middag hebben ze allemaal op Hummer gezeten en hebben we van het
hout van het konijnenhok dat ze letterlijk in elkaar getrapt hebben filkie gestookt en
marshmallows gebakken.
Iedereen bedankt voor de hulp!

Dressuurwedstrijd
Zaterdag 12 maart was het dan eindelijk zover, de eerste wedstrijd van het jaar! Er
waren zoveel enthousiaste kinderen en volwassenen dat de wedstrijd al snel helemaal
vol zat, wat is het leuk dit met z’n allen te kunnen doen.
In de pauzes hadden we het Rad staan en hier zijn de hele dag en avond lootjes voor
verkocht en er zijn behoorlijk wat prijzen uitgegaan.

Ik geef de pen door..
Hoi ik ben Dilara ik ben 9 jaar en ik kom graag op de Karperhoeve. Wij zijn hier terecht
gekomen door een pony ritje met Bobbes. Dat was zo goed bevallen dat we niet meer
weg zijn geweest. Tot kort geleden hadden wij Dancer wat nu de leukste manege pony is!
Ik geef de pen door aan Angèle

Weetje van de maand
Wist je dat.. De Karperhoeve samenwerkt met Lentiz VMBO Maasland?
Leerlingen van het VMBO Maasland die ervoor kiezen deel te nemen aan de “paardenklas”
komen één keer per week voor les naar de Karperhoeve.
Tijdens deze lessen leer je omgaan met paarden, zowel het rijden als het verzorgen. Zo ga je
bijvoorbeeld aan de slag met het uitmesten van de stallen. Ook krijg je theorieles over onder andere het lichaam van
het paard, de risico's en de verzorging. Je gaat natuurlijk ook paardrijden! Zo leer je het paard opzadelen, poetsen,
springen en communiceren met het paard.

IN HET VERSCHIET
Oefen springen
Op zaterdag 2 april is er oefenspringen. Je kunt hier nog even oefenen oor je de wedstrijd rijdt. Je ziet hoe het is om
een heel parcours te rijden in plaats van een enkele sprong. In je eentje in de bak een parcours rijden, is toch weer
heel anders dan een springles. Je krijgt nog de nodige aanwijzingen over bijvoorbeeld je houding, je kijkrichting en
wanneer te sturen. Uiteraard kun je ook deelnemen als je niet aan de wedstrijd deelneemt.

Team spring wedstrijd
Op zondag 3 april is de eerste springwedstrijd van het jaar, dé Team Springwedstrijd. Je maakt teams van 2 a 3
personen, kiest een leuke naam en muziekje en schrijft je in. Je springt afzonderlijk van elkaar in je eigen klasse. De
2 beste scores tellen mee voor de einduitslag. En je wint als team. Wie zegt dat paardrijden geen teamsport is?!

Houding en zit clinic
Op zondag 10 april is de tweede houding en zit clinic van het jaar. Carmen zal weer aanwezig met de simulator,
waardoor je de keuze kunt maken om op de simulator of rijdend tips en aanwijzingen van Carmen te krijgen over je
houding. Een goede houding is misschien niet het leukste of spannendste van paardrijden, maar wel heel erg
belangrijk. De tijden staan op de website!

Koningsdag – pony’s lopen
Op 27 april, Koningsdag, lopen een aantal pony’s van de Karperhoeve mee om de kinderen ritjes op hun rug te
laten maken. Dit is altijd een leuke en gezellige dag. En zeker dit jaar, omdat het de afgelopen twee jaar door alle
maatregelen niet door is gegaan. Binnenkort zullen wij vragen of er kinderen zijn die het leuk vinden met de pony’s
te lopen.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
07 mei
08 mei
12 mei
26 mei

Klus- en schoonmaak dag
Moederdag – paarden in de wei
Pony en paarden dag
Hemelvaartsdag – 2e Dressuur wedstrijd

05 juni
11 juni
12 juni
18 juni
19 juni

Houding en zit clinic
Oefen springen
Spring wedstrijd
Karperhoeve Boerenmarkt
Karperhoeve Boerenmarkt

03 juli
11 juli
18 juli
28 juli

3e Dressuur wedstrijd – Team dressuur
1e Basis kamp
Puber kamp
Pony en paarden dag

(Data en activiteiten onder voorbehoud)

Inschrijven voor bovenstaande activiteiten kan via het inschrijfformulier op het Whiteboard of u kunt een mail
sturen naar inez@karperhoeve.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen over de activiteiten.
Regelmatig wordt er op vrijdag middag springles of voltige les gegeven en in de vakanties kunnen de pony’s gehuurd
worden! Hiervoor hangt steeds tijdig een inschrijfformulier op het Whiteboard.
Via onze website en Facebook pagina blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

