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Beste lezer,
Elk jaargetij heeft zijn charmes. De winter is gezellig, het voorjaar mooi met de bloesem en de opkomende
bloemen en de bomen die weer kleur krijgen. Het lekkere weer in de zomer en de herfst met zijn mooie
kleuren. Lang heb ik er over na gedacht wat nou mijn favoriet was. Toen de zomer ten einde kwam, was ik er
over uit. Het is de zomer! Wat hebben we een vieze, natte maand achter de rug! Gelukkig is het de laatste
dagen droog en kunnen we alsnog een beetje genieten van de bomen met hun mooie kleuren en het
opkomende zonnetje die er ’s-Morgens op schijnt. En laten we dat nog even doen nu het nog kan, het wordt
weer natter!
Gelukkig vonden de (meeste) leuke activiteiten plaats op de goede dagen, wat een geluk!
U leest weer hoe het geweest is en wat er te wachten staat de komende tijd.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK
Natte, maar leuke springclinic!
Wat was het slecht weer de week voor de spring clinic! Ondanks het eb en
vloed systeem in de buitenbak, was hij nog niet helemaal droog. Het
regende gelukkig niet heel hard maar toch was het een aardig gespetter.
Iedereen is blijven zitten dus helaas, geen warme appeltaart met slagroom
tijdens de lessen komende week.
13 enthousiaste amazones deden mee met de clinic. Jong en oud, ervaren
en onervaren. Iedereen wist nog wat te leren van Sander, die al jaren met
veel plezier de clinic verzorgd. Op naar volgend jaar! (en duimen op beter weer😉)

Workshop Saddle Jewels weer zeer geslaagd
Voor de 4e keer kwam Kyra, van Saddle Jewels, naar de Karperhoeve om een
workshop te verzorgen. Wat houd zo een workshop precies in? Je maakt je eigen
zadelsieraad, frontriem, hondenhalsband, armband of oorbellen met échte
Swarovski steentjes op mooi leer van hoge kwaliteit, want dat is waar Saddle Jewels
voor staat.
Het resultaat? Een super leuke en vooral gezellige avond en dan hebben we ook
nog eens ons eigen sieraad gemaakt! Het ontwerp en de kleuren helemaal zoals we
zelf willen!

Oefenspringen en de springwedstrijd
Wat was het een leuk springweekend! Zaterdagavond het oefenspringen,
waarbij je in je parcours werd geholpen. Waar moet ik op letten? Hoe is het
tempo van mijn pony? Waar is de volgende hindernis? Wanneer moet ik
sturen en waar moet ik heen sturen? Al deze tips konden zondag weer
gebruikt worden tijdens de springwedstrijd. En wat was het leuk om te zien
dat dat ook gebeurde! Het was een hele gezellige, drukke dag. We hadden
mooi weer en goede resultaten. Veel combinaties in de barrage maakten het
extra spannend! Uiteindelijk wisten Kirsten (klasse A), Maud (B/C Manege) en Lindsey (B/C
Pension/Huur) foutloos te blijven en de snelste tijd te behalen en wonnen. Het thema was Halloween,
de kantine was leuk versierd en heel leuk dat er ook een aantal ruiters/amazones verkleed en geschminkt
waren en zelfs een aantal pony’s waren versierd! Echt heel leuk!
Klik hier voor de uitslagen!

Herfstvakantie!
En dat betekend natuurlijk weer de pony en paarden dag! Elke keer weer in
het teken van paarden maar toch steeds net even anders. Buiten het
ponyrijden, het poetsen, de lekkere zelf versierde cakejes en de boeren
pannenkoeken stond deze reis ook op het programma: het voltigeren. Dat
zijn kunstjes op het paard. We gebruikte een ‘nep paard’ zo konden de
kinderen zich extra goed op de oefeningen concentreren. Ook was er een
spelletje ‘hoog springen’ en ‘ver springen’ want wat paarden kunnen,
kunnen wij ook! En dan testte we de paardenkennis nog in de ‘Quizhoek’ en met het benoemen van de
onderdelen van het hoofdstel. Het was weer een super gezellige dag en wat bofte we met het weer!

Wintertijd
Ondanks alle discussies, wel of geen winter/zomertijd, is de
wintertijd weer in gegaan. Een uurtje langer slapen (of feesten,
of werken) en vervolgens worden de dagen weer korten en
kruipen we ’s-avonds weer onder een dekentje bij de open
haard met een kop thee of warme chocomelk. Dat klinkt
lekker, toch?!
Wat betekend dit verder op de Karperhoeve?
De openingstijden worden iets aangepast. Per 28 oktober:
Maandag – vrijdag
08:30-22:00
Zaterdag
08:30-20:00
Zondag
10:00-18:00

Ik geef de pen door..
Hoi hoi allemaal!
Dank je wel Els voor het doorgeven van de Pen!
Zoals Els al heeft verteld rij ik haar lieve grote Eddy nu 3x in de week. Dat is super leuk, want ik
miste het paardrijden heel erg. Ik vind Eddy heel lief en intussen heb ik ook alweer heel veel geleerd
van hem in de les bij Inez. Eddy is echt een clown, hij kan echt heel grappig doen, maar knuffelt ook
erg graag. Borstelen vindt hij soms wat minder leuk. Maar als je goed op z'n rug zoekt, zit daar een
plekje waar hij het stiekem toch wel fijn vindt om gekrabbeld te worden en dan gaat hij een beetje
gekke bekken trekken, maf paard, hihi 😊
Op mijn 8e jaar ben ik begonnen met paardrijden op Die Flardingha Ruiters. Op mijn 13e ben ik daar een pony gaan
huren, genaamd Remy. Toen heb ik ook Ineke leren kennen, want zij gaf toen les op Die Flardingha. Jaja, al zoooooo
lang geeft Ineke les, lang he!!
Omdat Remy uiteindelijk wat te klein werd voor mij, ben ik op mijn 17e een paard van iemand gaan rijden, genaamd
Folkert. Hij is later mijn eigen paard geworden. Samen hebben we heel lang, heel veel plezier gehad. Folkert was een
springpaard, maar vanwege een zeer been, mocht hij niet meer zoveel springen. Toen zijn we gewoon lekker heel veel
buitenritten gaan maken. Omdat Folkert toch een keer te oud werd daarvoor, is hij naar een rusthuis gegaan en daar
heeft hij tot 2 jaar geleden gewoond.
Intussen ben ik mama geworden van Emma (nu alweer een poosje 😊) en Emma is net zo gek van paarden als ik dat
ben, gelukkig! Emma is begonnen met paardrijden op Die Flardingha Ruiters toen ze 6 jaar was, heeft nog even op
Middenhof gereden, maar we hebben nu echt ons plekje gevonden op de Karperhoeve ❤️ Emma is begonnen met het
huren van Lady. Maar omdat ze daar toch wat te groot voor werd, is ze nu de dochter van Lady gaan huren, Special
Flirt. En daar is ze heeeeeel gelukkig mee!
Ik denk dat Emma het wel leuk vindt om daar meer over te vertellen, dus krijgt zij van mij de Pen!
Veel leesplezier!
Groetjes van Gerharda, natuurlijk een hoef van Eddy en een poot van ons gekke kleine hondje Ollie ❤️

Weetje van de maand
Wist je dat…het tijd is voor de beesten om weer naar binnen te komen? Alleen de
schapen mogen nog lekker buiten blijven! De paarden zijn de eerste die naar binnen
moesten, zij trappen de ergste gaten in de wei als deze nat wordt. Daarna komen de
koeien, maar de schapen zijn niet zo zwaar. En hun pak wol houd hun lekker warm =!
De schapen komen pas naar binnen als de lammetjes geboren worden. Deze kunnen
namelijk nog niet zo goed tegen de kou, ze worden dan geboren in het warme stro en als
het nodig is liggen ze lekker onder de warmte lamp. Zodra de lammetjes groot en sterk genoeg zijn, mogen
ze al lekker naar buiten. Eind januari zullen deze dus pas weer naar huis komen en kunnen we van het
voorjaar weer genieten van de vrolijke, springende lammetjes in de wei!

IN HET VERSCHIET
Kinderochtend op de Karperhoeve!
Op 6 november gaan de scholen weer staken, zo ook in onze regio. Dat betekend een vrije ochtend! We
willen deze kinderen uitnodigen voor een gezellige ochtend op de Karperhoeve! Hoe dit er uit gaan zien
is nog niet helemaal bekend, maar leuk wordt het zeker! Houd uw mailbox en onze Facebookpagina
goed in de gaten voor verdere informatie over de tijden en kosten!

Karperhoeve uitje, gaan jullie ook mee?
En het wordt… Bungee Soccer en Bungee Run bij GameCity in Zoetermeer!! Daarna gaan we gezellig in
de Barg gourmetten. Iedereen neemt wat lekkers mee, zo hebben we een leuk en gevuld programma en
kunnen we toch de kosten laag houden. Heeft u zich nog niet ingeschreven maar wilt u toch nog mee?
Laat het dan weten via de mail of WhatsApp!
Deze super leuke dag vind plaats op 9 november vanaf 16:45 bij GameCity Zoetermeer!

De laatste houding en zit clinic!
Op 16 november komt Carmen voor de laatste keer dit jaar een clinic verzorgen. Vorige keer hebben
jullie tijdens de FNRS Open Manegedag kunnen voelen hoe dat is op de simulator. Jong en oud kunnen
hier super veel van leren! Wij willen heel graag dat het paard of de pony naar ons luistert, maar geven we
zelf wel de juiste hulp? Of zeggen we onbewust met ons lichaam misschien iets anders? Of kom je vast te
zitten in een bepaalde oefening? Er is zo veel op te lossen met je lichaam! Nu zullen je problemen niet in
één lesje opgelost zijn, je moet zelf bewust leren worden van je lichaam, leren voelen wat wel en niet
goed gaat en dus leren de zwakke punten te verbeteren. Elke keer weer super leuk en net zo leerzaam!

De kerst wedstrijd komt er aan!
De gezelligste tijd van het jaar, en ook wij maken daar natuurlijk een feestje van! De kerst wedstrijd is
een dressuur wedstrijd, eigenlijk niet anders dan de andere dressuur wedstrijden op de Karperhoeve.
Toch heeft deze wedstrijd wel wat extra’s. Ten eerste mag je verkleed, wel in het kerst thema natuurlijk.
Daarnaast krijgen alle deelnemers een Goodie Bag mee naar huis! Deze wedstrijd is ook op zaterdag
avond, gezellig in het donker met een klein lichtje voor het échte kerst gevoel. Maar boven alles staat
natuurlijk de wisselbeker! We hebben er 3; één voor de beste manege ruiter/amazone van het jaar, één
voor de beste pension/huur amazone van het jaar en de poedelprijs voor de volwassenen. Dit gaat alleen
over de dressuur wedstrijden. Je plaatsingspunten worden geteld (1e prijs is 1 punt, 2e prijs is 2 punten,
3e prijs is 3 punten enz.) en degene met de minste punten wint de wisselbeker! (de beste 4 resultaten
tellen, je moet dus minimaal 4 wedstrijden, waarvan in ieder geval de kerst wedstrijd, mee hebben
gedaan)

Het kerstdiner
Op vrijdag 20 december organiseren we in ‘de Barg’ weer het kerstdiner voor de oudere, eenzame
mensen. Dit wordt het 3e jaar dat we het doen en dat is elke keer weer super leuk en enorm dankbaar.
Dit kan natuurlijk niet zonder hulp. Ten eerste moeten we gasten hebben, aan namen kom je niet
zomaar i.v.m. de privacy regels. Misschien kent u iemand die eenzaam is? Daarnaast moeten de mensen
gehaald en weer thuis gebracht worden, moet er gekookt worden en hebben we hulp nodig met het klaar
maken van de Barg, tafels dekken, het bedienen en afwassen en opruimen. Wilt u uw steentje bijdragen?
Stuur dan een mail naar info@karperhoeve.nl

In memoriam
Zeker niet onverwachts, maar net zo verdrietig, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze man, vader, opa, ‘de grote baas van de boerderij’ Ome Jan.
De meeste kennen hem in de rolstoel, waar hij de laatste 13 jaar van afhankelijk was.
In die periode heeft hij desondanks nog kunnen genieten van alles wat belangrijk voor
hem was. Zijn familie, de boerderij en de koeien. Regelmatig kwam hij nog even buiten
kijken en hield hij alles in de gaten. Natuurlijk op dagen als de Karperhoeve
Boerenmarkt en de Open Manegedag was hij op zijn boeren erf te vinden. Ook ging hij
nog altijd mee als we met stal naar het Wok House gingen, elk jaar weer.
We zullen hem allemaal, ieder op zijn manier, ontzettend gaan missen.

Graag willen wij iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd en iets voor ons heeft betekend in
deze periode, op welke manier dan ook.
Het heeft ons erg goed gedaan en Ome Jan zou het zeker gewaardeerd hebben!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
06 november
09 november
16 november

Kinderochtend – basisschool kinderen
Stal uitje
Houding en zit clinic

14 december
20 december
23 december
31 december

4de dressuur wedstrijd
Kerstdiner
Schrik training
Oudjaars borrel

02 januari
03 januari
18 januari

Pony en paarden dag
Zadel pas dag
Wok avond

(Data en activiteiten onder voorbehoud)

Houd onze website goed in de gaten voor de komende activiteiten.
En natuurlijk kunnen de les pony’s en paarden weer gehuurd worden in de vakantie!
Wilt u meer informatie over een van deze activiteiten, neem dan contact op met Inez van Waalwijk
inez@karperhoeve.nl / 06-20 156 730

