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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
Juli stond vooral in het teken van mooi weer en onze ponykampen. Maar voorafgaand hierop hebben we ook nog
de team dressuurwedstrijd gehad. En natuurlijk konden er weer pony’s gehuurd worden en hadden we een pony- en
paardendag. En wat komt er allemaal weer aan? U leest het allemaal in de Karperpraat!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
We doen weer mee! De grote clubactie. Binnenkort ontvangen jullie allemaal een
lotenboekje om aan familie, vrienden, buren en kennissen loten te verkopen. Maar
liefst 80% van de opbrengst gaat naar De Kaperhoeve. Jullie ontvangen tegen die tijd
een brief met alle informatie, o.a. waar we het geld aan willen besteden én wat jij als
verkoper misschien wel kunt winnen! De verkoop start 24 september.

Dit jaar is er weer een Tentuinstelling, fietsroute door Maassluis langs 11 particuliere
tuinen en bijzondere locaties die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek, waar
kunstenaars exposeren en muzikanten hun geluid laten horen. Deze vindt plaats op
20 augustus. Er liggen folders in de kantine.
Dit jaar is er muziek te beluisteren van lokale muzikanten. Er doen dit jaar 24
kunstenaars mee uit Maassluis en een paar uit de regio

De Rabobank hecht veel waarde aan clubs en verenigingen. Daarom versterken zij clubs
met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. En het
leuke is: de leden beslissen mee! Zo bepalen we samen waar het geld naartoe gaat. Als
lid beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven. Ben je lid van de
Rabobank? Dan kun je vanaf 5 september via de app stemmen op jouw favoriete club!

Els met Kadanz door naar de Nederlandse kampioenschappen! Wat een prestatie,
gefeliciteerd!
Tijdens de regio kampioenschappen wist Els met een nette, veilige proef een plekje op
het NK in Ermelo te bemachtigen. 16 augustus is het zover en uiteraard is iedereen
welkom. Voor meer informatie kun je Ineke benaderen.

TERUGBLIK
Team dressuur
Op zondag 3 juli was de Team dressuurwedstrijd. Tijdens deze teamwedstrijden mag
je als team verkleed komen, maar dit hoeft uiteraard niet. Dit resulteerde in leuk
verklede teams en teams in wedstrijdtenue. Het was een spannende wedstrijd waarbij
de verschillen klein waren, maar de dag was in ieder geval geslaagd. Opnieuw mooi
weer en enthousiaste deelnemers, bezoekers en jury. Daar doen we het voor!

Ponykamp
Van maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli was het 1ste ponykamp op De
Karperhoeve. Dit kamp was voor de kinderen tot en met 10 jaar. Wat was het
een leuke groep, ze hadden het zo gezellig met elkaar! We hebben veel met de
paarden gedaan, maar het was zulk mooi weer, dus een watergevecht mocht ook
niet ontbreken. En vooral het natmaken van de begeleiding zorgde voor de
nodige lachbuien. Als afsluiting een mooie voorstelling voor de ouders. Hopelijk
tot volgend jaar!

Puberkamp
Met een leuke groep van 16 pubers hebben we een leuke week beleefd. Vooral het
begin van de week was warm, heeeel warm. Dus even een tropenrooster. Om 07.30
uur op stal om toch te kunnen rijden en heel veel zwemmen. We zijn zelfs met z’n
allen wezen SUP-pen. De week werd afgesloten met een zelf gemaakte en geoefende
Pas de Deux; een dressuurvoorstelling met twee ruiters en paarden. Iedereen had er
iets moois van gemaakt en het was een groot succes! Wat een geslaagde week.

Pony en paarden dag
Pony en paardendag is altijd een succes, ook nu weer! 28 juli was het zover, de eerste
pony- en paardendag van de zomervakantie. En we hadden alle ingrediënten voor een
leuke dag, mooi weer en enthousiaste kinderen en begeleiding, wat wil je nog meer!
Heerlijk met de pony’s bezig zijn, het leuk hebben met elkaar en diverse spelletjes doen.
Moe, voldaan en vol verhalen weer naar huis. Donderdag 11 augustus is de volgende,
zien we jullie dan?

Ik geef de pen door..
Hallo, ik ben Jente. Ik ben 10 jaar oud en heb sinds 2020 les op de Karperhoeve.
Mijn lievelingspony is Lady omdat ze zo eigenwijs kan zijn.
Ik heb op zaterdagochtend les en blijf daarna graag nog even om te helpen.
In de zomer vind ik de buitenritten altijd heel erg leuk!
Ik geef de pen door aan Maury!

Weetje van de maand
Wist je dat.. veel paarden regelmatig door een osteopaat gezien worden? Wat doet een
osteopaat eigenlijk?
Wanneer een paard zich niet comfortabel voelt, kan een osteopaat ervoor zorgen dat het
paard zich weer goed voelt. Blokkades in het paardenlichaam kunnen verschillende
oorzaken hebben. Dit kan komen door bijvoorbeeld een ziekte, slechte voeding of een slecht
passend hoofdstel of zadel. Daarnaast zijn er nog veel andere redenen die ervoor kunnen
zorgen dat een paard zich niet prettig voelt in zijn of haar lichaam.
Een osteopaat behandelt blokkades in het skelet. Naast botten heeft een paard ook spieren, bloedvaten, organen
en een zenuwstelsel. Een osteopaat neemt deze onderdelen van een paard ook mee in haar behandeling. Het kan
namelijk zomaar zijn dat hier het probleem zit.
Een osteopaat gebruikt alleen zijn of haar handen voor de behandeling. Je zult een osteopaat dus nooit zien met
ingewikkelde apparaten.

IN HET VERSCHIET
Pony huren
Na een weekje vrij voor de manegepony’s kan er in de week van 8 augustus weer gehuurd worden. Je kan kiezen
uit maandag t/m woensdag of donderdag t/m zaterdag voor € 45,00. Er zijn nog pony’s vrij. De inschrijflijst hangt
op het whiteboard, heir staat ook verdere informatie op.

Pony en paarden dag
11 augustus is de 2de en laatste pony- en paardendag van de zomervakantie. Een dag vol met spelletjes en
activiteiten met én zonder pony’s. Lekker eten met elkaar en het vooral gezellig hebben. Deze dagen zijn altijd een
succes en de kinderen gaan met een gevulde buik en een lach op hun gezicht naar huis. De kosten zijn € 20,00 en
je kunt je aanmelden door naam en datum te mailen naar inez@karperhoeve.nl.

2de Ponykamp
Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus is het laatste ponykamp op De Karperhoeve. Dit kamp is
voor de kinderen tot en met 10 jaar. Maandag, dinsdag en woensdag wordt je ’s ochtends gebracht, gaan we
allerlei leuke activiteiten met én zonder de pony’s doen en word je eind van de dag weer opgehaald. Op
donderdag blijven we met z’n allen een nachtje slapen, zó leuk! En op vrijdag sluiten we de week af met een
demonstratie voor alle ouders. Het 1ste kamp was een groot succes, dus we weten zeker dat we er net zo’n leuke
week van gaan maken.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
11 september
24 september
24 september

4e Dressuur wedstrijd
FNRS Open Manegedag
Houding en zit clinic

09 oktober
22 oktober
23 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober

Spring clinic
Oefen springen
Spring wedstrijd
Pony en paarden dag
Pimp my pony - Halloween
Spooktocht

06 november
12 november

Houding en zit clinic
Karperhoeve Uitje

(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.

