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De Karperpraat 
Augustus 2022 

WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Genoeg gedaan en gebeurd in augustus. Qua activiteiten was het redelijk rustig op de Karperhoeve, maar wat 
hebben we toch een hoop gedaan. Inez en Els die het zo goed hebben gedaan bij de wedstrijden, deelname 
aan Kids Olympics en de Tentuinstelling en de droom van een klein meisje waar kunnen maken, via Make a 
Wish. Het was een bijzondere maand. U leest het allemaal in de Karperpraat! 
 

Veel leesplezier! 
 

 
 

 
 

 



NIEUWS 

Puppy’s 
Jullie hebben ze vast al zien rondlopen en waarschijnlijk al even met ze geknuffeld, 
de puppy’s. Ze liggen in de stal in de hoek waar Dancer stond. Knuffelen mag bijna 
altijd, vraag het alleen even aan Ineke of Inez. 

 
 
 

Kittens 
En niet alleen puppy’s, er zijn ook weer kittens. Deze liggen in de kast in de kantine als 
Parker ze niet heeft verstopt😊. 
Ook zij zijn dol op aandacht en knuffelen, dus neem eens een kijkje. Doe alleen wel 
rustig, ze zijn nog zo klein. 

 
 

 
Kleedjesmarkt 

Tijdens de Open Manegedag op zaterdag 24 september willen we een kleedjesmarkt 
organiseren. Kinderen kunnen hier (gratis) hun eigen kleedje neerleggen en spulletjes 
verkopen. Het idee is wel dat dit zoveel mogelijk met paarden te maken heeft, maar 
verder heb je de vrije hand. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar Inez via 
inez@karperhoeve.nl.  
 
 

Oproep vrijwilligers Halloween 
Vorig jaar hebben we een geweldige Halloween-spooktocht georganiseerd op 
de Karperhoeve. We willen dat dit jaar op z’n minst evenaren, maar eigenlijk 
gewoon overtreffen. En daar hebben we vrijwilligers voor nodig. Denk aan 
schminken, helpen met opbouwen, verkleed rondlopen op het erf, etc. Wil 
jij deel uitmaken van deze geweldige middag/avond, meld je dan aan bij Inez 
via inez@karperhoeve.nl.  
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TERUGBLIK 

Make a Wish 
Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wensen van kinderen tussen de 3 en 
18 jaar met een ernstige soms, zelfs levensbedreigende ziekte. Wij zijn benaderd om 
te helpen met het vervullen van de wens van Noor en wilden maar wat graag 
meewerken. Noor is eerst bij de Horse Store geweest om rijkleding uit te zoeken, 
daarna heeft ze bij ons Bobbes gepoetst, heeft ze les gehad en heeft ze een buitenrit 
gemaakt. Als laatste bij ons de heerlijke luxe Boerenlunch genuttigd. Daarna gingen 
ze nog verder, de dag was voor Noor nog niet afgelopen. Wat mooi om hier aan mee 

te kunnen werken! 
 
Nootdorpse Dressuurdagen 

Inez met Little Rose en Els met Kadanz winnen beiden de Nootdorpse 
Dressuurdagen! 
Wat een mooie prestaties. Beide combinaties waren een klasse gepromoveerd, Els 
naar de klasse M1 en Inez naar de klasse M2.  
De paarden waar ze mee startten zijn eigen fokprodukten en volle broer en zus 
(Desperado x Gribaldi) en dan super mooi naast elkaar op het podium.  
Allebei gefeliciteerd met deze mooie overwinning! 

 
Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo 

Els mocht met Kadanz op de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo starten, 
wat een prestatie! In het L2 mocht Els aan de start verschijnen. De voorbereidingen 
waren goed en het losrijden ging heel fijn. Tijdens de proef speelden de zenuwen op, 
waardoor de proef minder sterk werd. Helaas geen finaleplaats, maar wel het eerste 
doel behaald. Knap gedaan! 

 
 
Kids olympics 

Bij Kids Olympics konden kinderen in de zomervakantie in één middag, van 13.00 
tot 17.00 uur, deelnemen aan allerlei activiteiten. Pony rijden, glittertattoo, 
schminken, springkussen, stormbaan, natuurworkshop, sieraden maken, Aikibudo 
en nog veel meer! Alles gratis. De Karperhoeve heeft hier graag aan meegewerkt en 
was op vier zondagen aanwezig met de pony’s. 

 
 
Tentuinstelling 

Op 20 augustus was de Karperhoeve onderdeel van de route van de Tentuinstelling. 
Op ons erf waren drie kunstenaars die hun kunstwerken tentoon stelden. Mede door 
het mooie weer was er veel aanloop van mensen die kwamen kijken en genoten 
hebben van een kop koffie met iets lekkers. 
 

 
 
 



 
Ponykamp 

Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus was het laatste ponykamp 
op De Karperhoeve. Dit kamp was voor de kinderen tot en met 10 jaar. We hebben 
er met elkaar een gezellige boel van gemaakt met heel veel paardrijden, maar ook 
spelletjes, gezellig samen eten en zelf een nachtje slapen voor degenen die dat leuk 
vonden. En uiteraard de spectaculaire afsluiting op vrijdag met de ouders als 
toeschouwers. Opnieuw een geslaagde week, we kunnen niet wachten tot volgend 
jaar. 

 
Ik geef de pen door.. 

Hoi ,ik ben Maury  en ben 10 jaar oud. Mijn lievelingspony's zijn Smokey en Maartje. 
Ik rij in de zaterdagochtend  les en doe aan voltigeles.  
Ponykamp vond ik dit jaar superleuk ,zeker het springen.  
  
Ik geef de pen door aan .... Meis  
 

 
 

 
 
Weetje van de maand 

Wist je dat.. wij een app hebben op de Karperhoeve die de Helpende Hand heet? 

 

In deze app worden regelmatig kleine (en grotere😊) verzoeken om een helpende hand 
gedeeld. Te denken valt aan koffie en thee schenken bij een evenement, een boodschapje 
halen, hulp bij een (schoonmaak)klus op de Karperhoeve, etc. 
 

Er is al een flink aantal mensen in de app, maar meer is altijd welkom. Dus mocht je af en toe wel even willen en 
kunnen bijspringen, geef je dan op voor de app bij Inez of Ineke. 
 
Helpende hand gezocht! Meld je aan bij Inez of Ineke. 
 
 
 

  



IN HET VERSCHIET 

Dressuurwedstrijd 
Op 11 september is de 4e dressuurwedstrijd van dit jaar. Het belooft weer een mooie dag te worden met 
proefjes in de AA, AB, B en L1. De startlijst is inmiddels te vinden op de website, klik hier! 
Om te oefenen, kun je de proefjes bekijken op de website: filmpjes. 
 

FNRS Open Manegedag 
Op 24 september vindt de Open Manegedag plaats. Deze dag is gratis te bezoeken en is vol met leuke activiteiten. 
Er is een kinderdorp met o.a. pony rijden en een springkussen, er is een kleedjesmarkt, er staat een aantal kramen 
en er worden diverse demonstraties gegeven, zoals paardenvoetbal, viertal dressuur en viertal springen. 
Zeg het voort en deel de flyers uit die in de kantine liggen! 

 
Houding en zit clinic 
Tijdens de Open Manegedag vindt ook de Houding & Zit clinic plaats. De clinic is zoals je van Carmen 
gewend bent. Je neemt deel op de simulator of op het paard en krijgt diverse tips over de verbetering van 
je houding. Hier valt altijd winst te behalen. De inschrijflijst hiervan hangt op het whiteboard. 
 
 
 

https://karperhoeve.nl/manege-pensionstalling/startlijsten-en-uitslagen/
https://www.youtube.com/channel/UCmB5E1MjRR7wNW74WEQEH1g


AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

 
09 oktober  Spring clinic  
22 oktober  Oefen springen  
23 oktober  Spring wedstrijd  
27 oktober  Pony en paarden dag  
28 oktober  Pimp my pony - Halloween  
29 oktober  Spooktocht  
 
06 november  Houding en zit clinic 
12 november  Karperhoeve Uitje 
 
10 december   5e Dressuur wedstrijd 
27 december  Schriktraining 
29 december   Pony en paarden dag 
31 december  Oudjaars borrel 
 

 
(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. 
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Beste allemaal,  
 
De Ondernemende School Natuurtalent is een initiatief van een aantal ouders en docenten die ander onderwijs 
willen en is daarvoor een geheel nieuwe leergemeenschap aan het ontwikkelen voor basis en voortgezet onderwijs 
in Vlaardingen. De kernpunten van ons onderwijs zijn dat leerkrachten, leerlingen en ouders samenwerken aan 
het eigen leerpad van de leerling met als beginpunt zijn of haar talent. Leren in kleinere groepen. Een sociale, 
respectvolle en zoveel mogelijk onbevooroordeelde manier van omgang met elkaar. Dit wordt ondersteund door 
extra scholing aan docenten m.b.t. o.a. gedragen besluitvorming en ‘de sociale jas’. Activiteiten in de natuur en 
kennis maken met wat de natuur ons te bieden heeft, zoals kruiden, voeding én steun en ontspanning in het 
samenzijn met dieren, zoals we ook bij de Karperhoeve ervaren.  
 
Om Natuurtalent tot een toegankelijke, betaalbare en eerlijke afspiegeling van de samenleving te kunnen vormen, 
hebben wij overheidsgeld nodig en daarvoor jullie hulp! Het is eenvoudig! Ouders van kinderen in de leeftijd 2, 3, 
4 en 10,11,12 jaar kunnen tot 15 oktober dit jaar een digitale handtekening zetten via: www.dosnatuurtalent.nl 
m.b.v. DigiD en het BSN van de kinderen. Het is GEEN inschrijving en de gegevens worden niet bewaard het is 
een vrijblijvende belangstelling meting en is ontzettend waardevol als jullie dat allemaal doen! Heb je zelf geen 
kinderen in deze leeftijd, kun je dan iemand uit je netwerk vragen de handtekening te zetten? Mocht je vragen 
hebben of willen helpen, meld het via onze site en geef je op voor onze wekelijkse nieuwsbrief en 
informatieavonden.  
 
Hartelijke groet en bij voorbaat dank,  
Kelly vd Goorbergh & Judith Kalb 
 

 


