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Beste lezer,
De maand, en dus het jaar, is nog niet helemaal om maar toch willen we alvast terugblikken op wat er zich
allemaal heeft afgespeeld op de Karperhoeve. Het jaar begon nogal wat rommelig maar langzamerhand krijgt
alles weer een plekje. Met de nieuwe schuur in het vooruitzicht kijken wij uit naar het nieuwe jaar vol met
nieuwe kansen maar ook nieuwe leermomenten.
De decembermaand is een drukke maand geweest met onder andere de Kerstwedstrijd, de activiteiten in de
Kerstvakantie en natuurlijk zijn ondertussen de groepslessen, de privélessen, de kinderfeestjes en boerenlunches
gewoon door gegaan.
Ook de selecties voor de Indoorkampioenschappen zijn in volle gang. We kunnen u verklappen dat Inez en Joy
goed op weg zijn.
Natuurlijk hebben we ook in het nieuwe jaar weer allerlei leuke activiteiten voor u in petto.
U leest er alles over in deze Karperpraat. Veel leesplezier!
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TERUGBLIK

Kerstwedstrijd
Het was weer spannend en het was weer leuk, de Kerstwedstrijd! Hij stond gepland
op 8 december maar het weer gooide roet in het eten en hebben we de wedstrijd
verplaatst naar 16 december. De kantine was gezellig versierd in de Kerstsferen en
onder het genot van een lekker winters hapje en drankje kon u genieten van de
kinderen en de pony’s die hun uiterste best deden om de beste proefjes neer te
zetten. In de klasse AA was dat Kimberley vd Beemt, met Zippo reed zij 203 punten
bij elkaar. Isa Rademaker en Rosanna wonnen de klasse AB met 192 punten en in de
gecombineerde rubriek B/L won Joy Voorberg met haar Chinou. Hun L1 proefje was
goed voor 204 punten. Dan waren er natuurlijk de wisselbekers. Deze waren
opgedeeld in Manege en Pension/Huur. De manege klanten waren erg aan elkaar
gewaagd maar Isa Rademaker had de minste plaatsingspunten en won daarmee de beker en een cadeaubon van
zitenhouding.nl om mee te doen aan de houding en zit clinic. De beker van de pension/huur ging naar Melissa
Baljeu met daarbij een bon van WNL Horsecare om haar pony Guus na te laten kijken op onder andere zijn
organen. Ook Jordan de Heer won zo een bon van WNL Horsecare. Haar paard Alex moest even een
vrolijkheidssprongetje kwijt tijdens de proef waarbij zij behoorlijk afgevuurd werd maar ze bleef keurig zitten
en dat verdiende de poedelprijs. Dan was er nog één bon van zitenhouding.nl te vergeven, deze ging naar Anouk
vd Bosch. De jury vonden haar en haar pony Bobbes het leukst versierd. De volledige uitslagen zijn hier te
vinden.
De volgende wedstrijd zal in maart zijn, alle tellers gaan dan weer op 0 en begint de strijd om de wisselbeker
opnieuw.

Selecties
Het winterseizoen is weer in volle gang en dat betekend dat ook de selecties voor het
Indoor Kampioenschap van start zijn gegaan. Inez van Waalwijk en Joy Voorberg
zijn de strijd aan gegaan. Tijdens de eerste selectie reed Joy 2 proeven met wat
spanning, en dat heeft punten gekost. Joy en Chinou werden 11e en 7e met 2
winstpunten in het L1. Niet slecht, maar voor de selectie zou het er om gaan hangen
dus reden zij ook de 2e selectie. Hier konden zij weer laten zien wat ze waard waren
en werden zij 4e en 8e met 3 winstpunten. Hiermee zijn zij geselecteerd voor het
kampioenschap van Kring Zuid-West 6 januari in Pijnacker.
Inez reed met Ianco tijdens de eerste selectie 2 nette foutloze proeven. Hiermee
werden zij 2e en 4e met 3 winstpunten en konden zij er eigenlijk wel vanuit gaan dat
zij hiermee waren geselecteerd voor het Kringkampioenschap. Om de routine er een beetje in te houden reden zij
tijdens de 2e selectie één proef. In deze proef wilde zij met wat meer pit rijden. In de draf pakte dat goed uit
alleen in de galop werd het een beetje te pittig. Het resultaat; geen winst en geen prijs. Gelukkig was de eerste
selectie goed genoeg en zijn ook zij definitief afgevaardigd naar het Kring Kampioenschap 6 januari, zij reizen
af naar Delft.

Kerstdiner
Na het succes van vorig jaar is ook dit jaar weer het Kerstdiner georganiseerd voor
alleenstaande en eenzame ouderen. Voor 23 man is er met man en macht gewerkt om
een heerlijk diner op tafel te zetten. De gasten werden opgehaald en ontvangen met
koffie en cake. Vooraf kregen zij groente- of ossenstaartsoep. Als hoofdgerecht was
er hutspot, preischotel en boerenkool met daarbij stoofpeertjes en gekookte
aardappelen. Natuurlijk hadden we ook vlees op het menu staan; draadjesvlees en
rookworst. En dan was er nog het toetje; vlaflip met een soesje, een koekje en een
chocolade kransje. Om een heerlijke avond af te sluiten was er nog een laatste kop
koffie met bonbon en toen was het tijd om weer naar huis te gaan, maar niet met lege
handen! Er waren nog leuke kerst paketjes in elkaar gezet met daarin onder andere
een feeststol, een mandarijntje en een flesje sap. Dit alles was ons niet gelukt zonder
de hulp van de vrijwilligers en de sponsoren, bij deze nogmaals bedankt! Mede
dankzij hen hebben wij de gasten een onvergetelijke avond kunen bezorgen.

Oliebollen springen
De maandelijkse springles, op de laatste vrijdag van de maand, hebben we deze keer
omgedoopt tot ‘oliebollenspringen’.
Het was weer erg gezellig en de kinderen hebben weer een hoop geleerd. Op één
zandhapper na is alles weer goed gegaan.
De ouders konden onder het genot van een oliebol of krentenbol de springles mee
maken en natuurlijk was er ook voor de kinderen na de les nog een lekkere oliebol of
krentenbol.
De volgende springles zal zijn op 25 januari. Houd hier voor het informatiebord goed
in de gaten!

Pony’s huren in de vakantie
In de vakantie is het nooit saai en is er altijd wel wat te doen op de Karperhoeve. Zo kun je elke vakantie een
halve of een hele week je lievelingspony huren. Vanaf 09.30 komen de eerste
paardengekken aan en gaan de pony’s gelijk lekker poetsen, knuffelen en
vertroetelen om daarna gezellig met elkaar te gaan rijden. Om 12 uur staan de
pony’s weer op stal zodat zij even kunnen eten en de rest van de middag spelen de
meiden met de pony’s en helpen zij een handje op stal totdat de ouders hen vaak
aan het einde van de middag weer op komen halen. Een gezellige, drukke boel dus!
Voor de komende week zijn er nog een aantal pony’s te huur! Voor meer info of aanmelden kunt u een mail
sturen naar info@karperhoeve.nl

Oud brood
Onder het mom van ‘weggooien is zonde’
Nu het echt koud word, willen wij onze kippetjes en eendjes wat extra bij gaan
voeren, daarom willen wij jullie vragen om het oude brood wat niet meer gegeten
wordt, mee te nemen. Dit kunt u dan bovenop de ijzeren kastjes, naast de radio
leggen. Wij vinden het dan vanzelf en de beestjes zijn er blij mee!

Fotoshoot
Vrijdag 14 december kwam Denise van der Plas voor een echte fotoshoot met de
paarden. De binnenbak werd omgebouwd tot heuse studio. De paarden waren
gewassen en stonden er ieder op en top bij om de mooiste foto’s te maken, en laat
dat maar aan Denise over! De eerste foto’s zijn binnen en de resultaten liegen er niet
om! Er waren zo veel aanmeldingen dat ze morgen (30 december) terug komt om de
overige paarden op de foto te zetten en ook deze staan al gewassen in hun stal. Op
naar nog een leuke dag met mooie foto’s!

Nieuwbouw
Deze maand is het beton gestort op het eerste gedeelte, de schuur waar de
vrachtwagens in komen te staan. Nadat dit een paar dagen heeft gedroogd hebben ze
in één dag de staal constructie neer gezet en daarna is de achterkant, een zijkant en
het dak geplaatst. Helemaal wind en waterdicht is niet gelukt voor de kerst maar het
begint heel wat te worden.
De andere 2 gedeeltes zijn klaar gemaakt om het beton te storten, dit zal in de eerste
week van januari gaan gebeuren. De constructie hier voor ligt ook al klaar en de
sandwichpanelen liggen al op het erf. Zo kan het nooit heel lang meer duren voordat
het geheel vorm gaat krijgen. Wij zijn enthousiast, eindelijk wordt het zichtbaar hoe het er nou uit moet komen
te zien! Ondertussen zijn we achter de schermen druk bezig met de inrichting maar dat blijkt nogal een klus. Eén
ding is zeker, het zal mooi worden!

Paarden weetje van de Maand
Wist je dat de ideale temperatuur voor paarden tussen de -5 en +15 graden ligt? Dit
geldt voor paarden die niet geschoren zijn. Maar waarom scheren we ze dan
eigenlijk? Als het winter wordt krijgt een paard langere haren om zichzelf warm te
houden. De natuur regelt zichzelf dus eigenlijk. Maar als het paard dan aan het werk
gaat, en dus gaat zweten, duurt het langer voordat zo een paard met lange haren
droog is, zeker als het koud is. Omdat de vacht nat is, koelt het hard af met deze
temperaturen en koelt het paard dus hard af en kan hij of zij verkouden worden. Dan
kan je er voor kiezen om je paard te scheren. De korte haren zijn sneller droog en zal
je paard of pony het niet snel koud krijgen. Hij of zij moet dan natuurlijk wel een
deken op omdat hij zijn ‘eigen natuurlijke jas’ mist.
Niet elk paard zweet snel of krijgt lange haren, dan is het ook niet nodig om te scheren en laten we de natuur
lekker zijn werk doen. Natuurlijk houden we ons paard wel goed in de gaten, sommige paarden hebben het
eerder koud dus moeten we de natuur een handje helpen door een deken om te doen.

IN HET VERSCHIET

Oudjaarsborrel
Op maandag 31 december willen wij graag met u het jaar afsluiten. Gewoon gezellig met elkaar onder het genot
van een verse oliebol of appelbeignet met natuurlijk een glas Glühwein.Vanaf 17:00 bent u van harte welkom,
graat tot dan!

Pony paardendag
Voor de pony en paardendag op 3 januari is er nog plek beschikbaar! De pony en paardendag is dé dag voor elke
paardengek vanaf ongeveer 4 jaar. We gaan allerlei spelletjes doen die hoe dan ook iets met paarden te maken
hebben. Natuurlijk worden er ook pony’s gepoetst en mag iedereen even pony rijden! Tussen de middag wordt
het eten verzorgd en uiteraard zorgen wij er voor dat de kinderen voldoende te drinken krijgen. De kosten voor
deze super leuke dag bedragen €20,Opgeven is gewenst en kan door een mail te sturen naar info@karperhoeve.nl

Wok avond
Elk jaar genieten wij met een grote groep van het heerlijke Chinese eten bij het WokHouse., zo ook dit jaar. In
verband met de Hengstenkeuring hebben we het dit jaar een weekend opgeschoven, namelijk naar zaterdag 26
januari. In het nieuwe jaar zal hiervoor een inschrijflijst komen te hangen. Hier zal ook verdere informatie zoals
de tijden en kosten te vinden zijn.
Houd het informatiebord dus goed in de gaten!

Hengstenkeuring
In de eerste week van februari verzamelen de beste hengsten van Nederland zich in de Brabanthallen in Den
Bosch. Op zaterdagavond 2 februari zal er een showavond zijn en het lijkt ons leuk om hier heen te gaan, en wie
weet wie nog meer? Daarom zal ook hier voor binnenkort een inschrijflijst komen te hangen.
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Schrijf je dan in en wij zorgen voor de rest!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

03 januari
26 januari

Pony en paarden dag
Wokavond

03 februari
16 februari
24 februari
28 februari

Hengstenkeuring Showavond
Houding en Zit clinic
Dressuur Clinic
Pony en paardendag

15 maart
16 maart
24 maart
31 maart

NL Doet
NL Doet
1e Onderlinge dressuur wedstrijd
Openingstijden zomer tijd

Data en activiteiten onder voorbehoud

Houd onze website goed in de gaten voor de komende activiteiten.

•
•

En niet te vergeten;
Ponyhuren in de vakantie
Spring les, elke laatste vrijdag van de maand
Wilt u meer informatie over een van deze activiteiten, neem dan contact op met Inez van Waalwijk van Doorn
inez@karperhoeve.nl / 06-20 156 730

