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Beste lezer,
Wij proberen de Karperpraat de eerste maandag van de nieuwe maand te versturen, deze keer komt hij
wat eerder. Dit om u allemaal fijne feestdagen te wensen. Wij hopen dat u tussen de Opa en Oma
bezoekjes, volle supermarkten en nog vollere karren, de hele dag in de keuken staan om het perfecte
Kerstdiner op tafel te zetten enzovoorts door, toch kunt genieten van deze dagen. Of misschien houd u
het lekker makkelijk, thuis op de bank of in een leuk restaurant. Op de Karperhoeve is het een combi
van beide. 1e Kerstdag zijn wij geheel gesloten. Dat betekend dat we alles zelf moeten doen maar wel
kunnen genieten van de rust. 2e Kerstdag hebben wij een vrije dag en zijn het de klanten die voor alle
paarden zorgen. Wij vinden het super fijn dat dit allemaal kan op de Karperhoeve!
Verder is het een drukke bedoeling in de vakantie met een schriktraining, springles, pony’s huren
enzovoorts. Meer informatie hier over leest u in deze Karperpraat!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK

Mooie resultaten tijdens de Kerstwedstrijd!
Waar zullen we beginnen.. De gezelligheid, de mooie versierde pony’s,
verkleedde deelnemsters, goede proeven en mooie punten. Het was een
hele gezellige avond. Iedereen zette hun beste beente voor om het
mooiste proefje neer te zetten en dat kon de jury zeker waarderen. Zij
beloonde alle deelneemsters met een winstpunt en voor de meeste zelfs
2! Er waren niet alleen prijzen voor de beste proeven, ook de
wisselbeker werd uitgereikt én er waren nog extra prijzen te winnen
d.m.v. een loterij! Zo maakte je kans op een privé les, een pony huren of een lekkere warme Karperhoeve
trui. Het was een groot succes. Uiteindelijk mochten Jordan de Heer en Isa Rademaker de grote beker
mee naar huis nemen. Ook wonnen wij een Houding en Zit les tijdens een van de clinics die meerdere
keren per jaar worden georganiseerd. Benieuwd naar alle resultaten? Klik hier!

Het Kerstdiner was weer enorm dankbaar!
Het kerstdiner voor de eenzame ouderen
Voor de derde keer dit jaar hebben we op de Karperhoeve vlak voor de
kerst een kerstdiner georganiseerd.
In het totaal kwamen er 16 gasten uit Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam.
Allemaal werden ze op gehaald. In de auto was het al spannend, ze
wisten totaal niet wat ze te wachten stonden en er kwamen dan ook de
uit een lopende ideeën naar voren.
Eenmaal bij de Karperhoeve aan gekomen lag voor de Barg de rode loper uit, binnen was het gezellig en
stond de tafel gedekt.
Als eerst stond er stokbrood op de tafel, met verschillende soorten smeersels. Daarna kwam de soep, er
was keuze tussen groente en ossenstaartsoep. Het hoofdmenu bestond uit boerenkool, zuurkool, peen en
uien, sliertjes vlees en rookworst. De gasten hebben genoten van al dit lekkers. Natuurlijk volgde er nog
een toetje en koffie met een heerlijke bonbon.
Als afsluiter van de avond kregen alle gasten een heel mooi kerstpakket, met een houtenkistje met
orchideeën.
Wat waren ze verrast en wat een leuke en lieve complimenten werden er aan ons uitgedeeld.
Het is zo mooi om mensen een leuke avond te organiseren. We kunnen zeggen doel bereikt.
Dit hele mooie feest is mede mogelijk gemaakt door Stichting Schiedam, Vlaardingen Fonds, Simones
Verf, Expert Vlaardingen, de Chocolaterie en Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. Zonder hun
financiële steun hadden we dit mooie feestje niet zo mooi kunnen maken.
Op naar 2020!

Het afscheid van Eline
Na 7 jaar was dan de laatste werkdag van Eline aangebroken. Eline kwam
hier paardrijden nadat ze haar kinderfeestje op de Karperhoeve had
gevierd. Na verloop van tijd zocht ze een stageplek en is na haar stage
blijven werken. De laatste jaren heeft zij vooral les gegeven op de
zaterdag ochtend. Haar leerlingen vonden het allemaal erg gezellig in de
les en zullen haar, net als wij, gaan missen! Van de pensionklanten heeft
zij een pakket gekregen met van alles er in, tijdschriften, chocola, zeepjes,
een fles wijn en cadeaubonnen. Ze mag ook een mooi sieraad laten maken met haar uit Devil haar
staart. Ook van haar leerlingen heeft ze allerlei leuks en lekkers gekregen. We laten haar natuurlijk niet
zomaar gaan!
Gelukkig zijn we nog niet helemaal van haar af. Ze zal zich nog bezig blijven houden met de Karperhoeve
Boerenmarkt en we zien haar nog regelmatig op stal als ze Guus komt verzorgen.
Eline bedankt voor je inzet en gezelligheid de afgelopen jaren!

Ik geef de pen door..
Hooiii,
ik ben Nikki, 15 jaar en ik ben de eigenaresse van Calypso.
Ik ben begonnen met paardrijden op de Oranje Hoeve toen ik 6 jaar oud
was.
Ik heb toen samen met mijn zus 2 shetlanders (moeder en veulen)
gekregen waardoor ik gestopt ben bij de Oranje Hoeve, toen ik te groot
werd voor de shetlanders ben ik gaan rijden bij Manege Middenhof.
Daarna heb ik ook nog eventjes bij de Flardingha Ruiters gereden tot ik en mijn zus onze eigen pony
kregen: Buttons. Buttons stond eerst op een boerderij, daarna hebben we hem verhuist naar de
Karperhoeve. Buttons heeft toen helaas zijn pees gescheurd en is overleden. Sinds 14 oktober 2018 heb
ik Calypso.
Toen ik klein was heb ik ook een kinderfeestje op de Karperhoeve gedaan, ik mocht toen op Zippo, die
kennen jullie vast wel ☺
Ik en Calypso hebben het erg naar ons zin op de Karperhoeve!
Groetjes van Nikki en hoefjes van Calypso
Ik geef de pen door aan Joy van Chinou

Weetje van de maand
Wist je dat…wij, ondanks alle dieren op de Karperhoeve, tegen het vuurwerk
verbod zijn? Natuurlijk snappen ze er niks van, al dat lawaai. Maar de volgende dag is
alles weer voorbij en zijn ze het alweer vergeten. De koeien en de schapen geven er
eigenlijk niks om en de paarden zijn ook altijd rustig. Het begint namelijk overdag al
met een paar knallen. Misschien schikken ze de eerste keer, maar ze wennen er ook
aan. Onze honden hebben er nog het meest last van. Maar die zitten veilig binnen bij
de baas en als het allemaal weer voorbij is zijn zij het ook weer vergeten.
Geniet van het mooie vuurwerk, houd uw dieren goed in de gaten maar wees niet overbezogrd!

IN HET VERSCHIET
De kerstvakantie
Nog één keer even alles op een rijtje:
De lessen:
Maandag 23 december is de laatste les van het jaar. Op donderdag 2 januari beginnen we weer met de
lessen.
Pony huren:
In de vakantie kunnen de pony’s weer gehuurd worden. Dit is de eerste week van zondag 22 december
tot zaterdag 28 december en 25 december komt dan te vervallen. De tweede week is het wel gewoon van
maandag tot zaterdag (30 december – 4 januari). Wat mag je allemaal doen als je een pony huurt? Vanaf
half 10 (zondag 10 uur) zijn jullie welkom. ’s-Morgens mogen jullie rijden en om 12 uur moeten de
pony’s weer op stal staan, dan krijgen ze eten. ’s-Middags mag je ze nog even poetsen, knuffelen, los
zetten of lekker spelen met elkaar! Op dinsdag en vrijdag moeten de pony’s uitgemest worden.
Schriktraining:
Op 27 december komt Ingrid Smits een schriktraining geven. Zij is een van de Top Instructeurs van
2Moons. 2Moons is gespecialiseerd in het trainen van paarden met gedragsproblemen en het begeleiden
van de eigenaren. We beginnen de dag met een stukje theorie, daarna een stukje grondwerk ter
voorbereiding op het programma en na de lunchpauze gaan we aan het werk in het parcours. Eerst met
het paard aan de hand en als het goed gaat gaan we te paard. Een super leerzame dag voor zowel paard
als eigenaar. Er zijn nog plekjes vrij! Klik hier voor meer informatie.
Oliebollen springen:
Zoals jullie weten is er tussen Kerst en Oud en Nieuw geen les maar we hebben één uitzondering,
Oliebollen spring les! Op zaterdag 28 december kun je dus komen lessen, wij zorgen dat er gezellige
Kerst muziek op de achtergrond aan staat en dat er voor alle deelnemers een verse oliebol klaar ligt na de
les! Natuurlijk mogen ook de ouders/supporters hier van mee genieten en om hun tijdens de les een
beetje warm te houden met warme chocomelk, met of zonder slagroom! (of koffie of thee natuurlijk)
De inschrijflijst hier voor hangt op stal. Kom je niet meer op stal en wil je wel mee doen? Mail of App
dan even! (info@karperhoeve.nl / 06-20156730)
Oudjaars borrel:
De jaarlijkse traditie. De hele dag staan wij in de keuken om verse oliebollen en appelflappen te maken.
Deze gaan wij natuurlijk niet allemaal zelf op eten, deze zijn voor onze klanten tijdens de
Oudjaarsborrel. Op 31 december vanaf 17:00 uur willen wij gezellig met u het jaar afsluiten onder het
genot van deze verse lekkernijen en natuurlijk mag de Glühwein niet ontbreken. Komt u ook gezellig?
Pony en paarden dag:
Helaas valt 2e Kerstdag op donderdag maar gelukkig hebben we 2 weken vakantie en is er op donderdag
2 januari nog een pony en paarden dag. Eén groot feest voor de paarden liefhebbers vanaf een jaar of 6
tot 10 jaar (sommige zijn wat ouder, andere zijn wat jonger, per kind is dat natuurlijk verschillend)
Om 11:00 uur ontvangen wij al deze paardenfans en tot 15:00 uur gaan we allerlei paarden spelletjes
doen. Natuurlijk gaan zij ook pony’s poetsen en mogen zij zelfs pony rijden!
Wilt u meer weten over de pony ene paarden dag? Of uw kind opgeven? Klik dan hier!

Zadel pas dag
Elk jaar komt Karin Boer van Zorro’s Zadelservice bij ons langs om de zadels na te kijken. Het is
namelijk niet zo dat als je een zadel, die past, koopt, deze jaren blijft passen op het zelfde paard. Dat
komt ten eerste doordat je paard meer (of misschien minder) bespiering krijgt. Daarnaast zit er in de
kussens van de zadels (het gedeelte wat boven op de rug ligt) wol. En dat wol gaat hard worden en kan
gaan klonteren. De vulling is dus niet meer gelijk aan de behoefte van de paardenrug. En dat kan de
zadelmaker van weer voor je regelen. Ze kijkt hoe de bespiering is en hoe het zadel op de rug ligt en aan
de hand daarvan doet ze er op sommige plekken wol bij en op sommige plekken haalt ze weer wat weg.
Zeker geen overbodige luxe dus!

Wok avond
Zaterdag 25 januari hebben wij een grote tafel gereserveerd in het WokHouse in Vlaardingen. Al een
aantal jaar zijn wij hier meer dan welkom om te proeven van de Chinese keuken! Maar liefst 2,5 uur
lang kunnen we gebruik maken van het warm & koud buffet en bereiden de chefs de lekkerste
gerechten klaar in de Wokpan of de Teppanyaki Grill. En dat is niet alles want ze hebben ook nog hele
lekkere nagerechten! De inschrijflijst voor deze gezellige, culinaire avond hangt op het Whiteboard op
stal!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
02 januari
03 januari
25 januari

Pony en paarden dag
Zadel pas dag
Wok avond

01 februari
15 februari
25 februari
27 februari
28 februari

Hengstenshow
Houding & zit clinic
Schoonmaak dag
Pony en paarden dag
Theorie longeren

13 maart
13 maart
14 maart
21 maart
28 maart

NL Doet
Stal avond >12
Stal avond <12
1e Dressuur wedstrijd
Ingang zomertijd

(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

