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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
De Sint is weer in het land en kwam zelfs met de boot naar de Karperhoeve dit jaar. Verder is er een houding- &
zitclinic geweest en een vader-kindmiddag. Helaas hebben we ook weer te maken met nieuwe maatregelen
waardoor we één en ander hebben moeten aanpassen qua lessen. Hier heeft iedereen een mail over ontvangen.
Mocht dit niet het geval zijn, geef dit dan bij ons aan! Ondanks deze maatregelen hopen we toch nog leuke
activiteiten te kunnen organiseren in de decembermaand
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
Grote Clubactie
De Grote Clubactie is beëindigd. Alle loten zijn ingevoerd en de trekking vindt plaats
op 8 december.
Binnenkort volgt er aparte berichtgeving over de opbrengst en wie de meeste loten
verkocht hebben en daarmee ponyhuur of vrij rijden gewonnen hebben.

Nieuwe binnenbak
Vorige maand werden we door onze klanten blij verrast met een bon t.w.v. €2000.—
voor de nieuwe binnenbak. We zijn gelijk aan de slag gegaan en van de week zijn ze
begonnen met de zijkanten van de binnenbak. Het is nu al zo’n groot verschil!
Op naar weer een verfraaiing van ons bedrijf.

Kerstpakketten
Helaas ook dit jaar geen Kerstdiner voor de eenzame ouderen. Toch willen we graag wat
doen voor deze mensen, dus gaan we weer kerstpakketten maken, zo’n 25 stuks! Bij
voorkeur gevuld met producten of cadeaubonnen van lokale ondernemers. Hiervoor
hebben wij wel wat hulp nodig. Je kunt bijvoorbeeld mensen aanmelden voor een
kerstpakket.
Verder hebben we natuurlijk ook producten nodig. Heeft u een eigen (kleine)
onderneming? Of kent u zo iemand? En als laatste zou het fijn zijn als wij wat hulp kunnen krijgen bij het maken
van de pakketjes en eventueel het rondbrengen hiervan! Kunt je ons, op wat voor manier dan ook, helpen? Laat dat
dan weten via de mail of telefonisch (info@karperhoeve.nl / 06-24136316) De waardering is enorm!

Dekens in deze koude dagen
Nu het weer kouder wordt, hebben de meeste paarden en pony’s weer dekens om. Als ze hard
gewerkt hebben in de lessen en bezweet zijn, kunnen ze kou vatten als we ze niet warm
houden. Vergeet het deken dus niet als je de laatste bent die op een pony/paard hebt gereden.
Vind je het lastig om hem om te doen? Er is vast iemand die je even wilt helpen!

TERUGBLIK
Houding en zit clinic
Op 7 november was de laatste houding en zit clinic van dit jaar. Ook nu waren er weer vele aanmeldingen, waarvan
een aantal op de simulator plaatsnam en een aantal in de bak ging rijden. Maar iedereen heeft weer tips gekregen
waar ze mee aan de slag kunnen. De inschrijflijst voor 2022 hangt weer op het bord!

Vader-kind middag
Op 20 november was het dan eindelijk zover, de vader-kindmiddag. Maar liefst 6 vaders
durfden het aan en gingen van start. Eerst een quiz waar het er fanatiek aan toeging, er
sneuvelde zelfs een tafel. En daarna gingen de vaders op het paard, dat was best even
wennen voor een aantal. Maar wat een leuke middag was het, zeker voor herhaling
vatbaar!

Sinterklaasbingo
Op zaterdagmiddag 27 november was er een sinterklaasbingo. Maar liefst 27 kinderen
hadden zich ingeschreven en wat was het een gezellige middag. Sinterklaas kwam door
weer en wind aan met de boot en ging gezellig mee naar de Barg, waar ook nog eens 2
pieten waren. Toen Sinterklaas helaas weer verder moest naar alle andere kindjes,
hebben de pieten met de kinderen gebingood en wat vielen er veel kinderen in de
prijzen. Maar Sinterklaas laat natuurlijk geen kindjes met lege handen vertrekken, dus
als afsluiter was er een cadeautje voor iedereen. Wat een leuke, geslaagde middag!

Ik geef de pen door..
Hoi! Ik ben Milou en ik ben 14 jaar oud. Ik rij sinds ik 8 ben al op de karperhoeve! Het is
een super leuke en gezellige manege, met hele leuke dieren en mensen! Er zijn hele leuke
activiteiten te doen en de wedstrijden zijn ook altijd super leuk en gezellig georganiseerd!!
Mijn favoriete pony is Beer! Maar ik vind de andere pony’s ook heel leuk!
Ik geef de pen door aan Amy🤗

Weetje van de maand
Wist je dat.. een goede wintervacht het paard voldoende bescherming biedt om zich te wapenen
tegen kou.
De wintervacht isoleert goed. De korte haren in de onderlaag zorgen voor een luchtlaag
rondom het lichaam en de langere bovenharen dekken deze laag af. Met deze luchtlaag houdt
het paard zoveel warmte vast dat een gezond paard het tot ca. -8 graden niet koud zal krijgen.
Met de aanmaak van de wintervacht maakt de huid ook een beschermende vetlaag aan die het
paard beschermt tegen regen en sneeuw.
Deze vetlaag kan aangetast worden door het gebruik van de verkeerde verzorgingsproducten. Let hier dus goed op
en gebruik niet te veel en te vaak babydoekjes of normale shampoo.

IN HET VERSCHIET
5e Dressuur wedstrijd
Op 12 december is de 5de en laatste dressuurwedstrijd van het jaar, maar ook de gezelligste. Dit betekent dat de
wisselbeker weer wordt uitgereikt, spannend, wie zou er dit jaar mee vandoor gaan. Je mag deze wedstrijd verkleed
als kerstman, kerstvrouw, kerstboom of verzin zelf wat leuks. Zolang het maar in het Kerst Thema past. Helaas
kunnen we door de aangescherpte maatregelen de wedstrijd niet ’s avonds organiseren, daarom hebben we ‘m verzet
naar zondag 12 december. Maar we weten zeker dat het net zo gezellig wordt!

Kerstdobbelen
Op 18 december staat er kerstdobbelen op de planning voor de pubers vanaf ongeveer 11 jaar. Jullie gaan met
elkaar dobbelen om leuke, mooie én gekke cadeautjes. Je moet cadeaus afpakken, weggeven, ruilen en soms ben je
opeens alles kwijt. Wie gaat er met de leukste cadeaus naar huis? Uiteraard met iets lekkers te eten en te drinken
erbij!
Binnenkort hangt de inschrijflijst op het whiteboard.

Schriktraining
De schriktraining is op 27 december. Wat houdt een schriktraining in? Paarden en pony’s zijn van nature
prooidieren. Dat betekent dat ze altijd uit moeten kijken voor gevaar, dat kan ze namelijk hun leven kosten! Nu is
dat op de manege natuurlijk niet aan de orde, maar zo zijn ze wel ‘geprogrammeerd’. Dat is een reden waarom
paarden kunnen schrikken van vreemde dingen. Wat belangrijk is, is dat wij de paarden vertellen dat het niet eng
is, dat ze niet dood gaan en dat ze dus niet hoeven te vluchten. Dit gaan we oefenen! Eerst gaan we jullie vertellen
hoe we de paarden vertellen dat ze ons kunnen vertrouwen, daarna gaan we aan de slag! We gaan onder andere over
een zeiltje lopen, oefenen met paraplu’s en vlaggetjes. Super leuk en vooral heel leerzaam! jij ook mee?

Pony en paarden dag
Wat is een vakantie zonder pony- en paardendag? Op donderdag 30 december is het dan ook weer zover. Een leuke
dag vol activiteiten. Een aantal activiteiten komen elke keer terug zoals het pony poetsen en pony rijden en een
aantal activiteiten wisselen elkaar steeds af. De kosten voor deze super leuke dag bedragen €20,- per kind. Om 11:00
beginnen we en het duurt tot 15:00 uur. Opgeven kan via de mail (info@karperhoeve.nl). We ontvangen graag de
naam en leeftiid van de kinderen en een telefoonnummer van een van de ouders/verzorgers.

Oudjaars borrel
En we hopen het jaar met elkaar af te kunnen sluiten met een oudejaarsborrel. Gezellig, met een verse oliebol,
appelbeignet en Glühwein. Natuurlijk is er ook limonade en fris! Maar dit is helaas allemaal afhankelijk van de
geldende maatregelen. Hier komen we op terug, zodra er meer bekend is.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
06 januari
22 januari

Pony en paarden dag
Moeder & kind paarden middag

06 februari

Houding & zit clinic

03 maart
11 maart
19 maart
25 maart
26 maart

Pony en paarden dag
NL Doet
1e Dressuur wedstrijd
Stal avond >12
Stal avond <12

(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.

