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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
Alweer de laatste Karperpraat van het jaar. Hoewel we vorig jaar allemaal hoopten en geloofden dat het weer
een normaal jaar zou worden, was ook 2021 een jaar met maatregelen en aanpassingen. Al met al hebben we
heel veel activiteiten, al dan niet in aangepaste vorm, door kunnen laten gaan. Ook in de laatste maand van
het jaar was er weer genoeg te doen. U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
Kerstpakketten
Deze kerstperiode hebben we voor de 10e keer ouder eenzame mensen of
mensen die om wat voor reden wel een cadeautje verdienen in het zonnetje gezet.
Voor 25 personen een mooi kerstpakket en een prachtig kerststuk!
Zoals ieder jaar viel het niet mee om onze doelgroep te vinden, maar als we nu op
deze dag terug kijken is het toch wel heel mooi gelukt. Graag willen we iedereen
bedanken die op wat voor manier mee geholpen heeft om dit in elkaar te zetten

Onze lieve Nicky
Zaterdag 11 december hebben we geheel onverwachts afscheid genomen van
onze Nicky.
Nicky is bij ons gekomen als wedstrijd pony voor Inez. Toen Inez er uit gegroeid
was, is ze een manegepony geworden. Veel kinderen hebben hun lesjes op Nicky
gereden, een top pony voor de kinderen. De laatste 2 jaar was ze met pensioen.
Nog een kinderfeestje lopen, een ritje naar buiten en voor de rest gezellig met
haar maatje Rosanne heerlijk los over het erf schooieren.
Met een mooie leeftijd van 32 jaar mogen we zeggen, ze was een super pony!

Sponsorloop
Met de Hemelvaartwedstrijd hebben de kinderen weer gerend in de jaarlijkse
sponsorloop. We maken de winnaar (degene die het meeste geld heeft
opgehaald) altijd bekend bij de boerenmarkt, maar helaas was deze afgelast.
Uiteraard wilde we diegene wel in het zonnetje zetten, dus hebben dat met de
dressuurwedstrijd gedaan. Maud Verboon, super gedaan! Als dank een mooi
halster voor haar

Grote Clubactie
Zoals al eerdere gezegd is De Grote Clubactie beëindigd. We hebben maar
liefst €2.712,00 opgehaald. We zijn jullie allen zeer dankbaar voor jullie inzet.
Tijdens de dressuurwedstrijd hebben we de drie leden met de meest verkochte
loten extra in het zonnetje gezet en een mooie prijs overhandigd. Gefeliciteerd
Puck Hordijk, Elin Maat en Avelin van der Mark!

Nieuwe binnenbak
We zijn druk bezig met het opknappen van de binnenbak. Na een korte stop
zijn we nu weer voortvarend aan de slag. Naast de bakwanden zijn we nu ook
aan de slag gegaan met de binnenverlichting en wat hebben we een hoop licht!
In januari zal de nieuwe bodem er in komen, aan het eind van de maand is hij
(als het goed is) helemaal klaar. Een goed begin van het nieuwe jaar!

TERUGBLIK
5e Dressuur wedstrijd
Op 12 december was de 5de en laatste dressuurwedstrijd van het jaar, maar ook
de gezelligste. Iedereen had weer enorm z’n best gedaan en zag er prachtig uit,
zowel de pony’s als de kinderen. Tijdens deze laatste wedstrijd wordt ook altijd
de wisselbeker uitgereikt, deze keer aan Fern Maat en Lindsey Baljeu. Top
gedaan meiden, gefeliciteerd!

Voltigeshow
In de pauze van de dressuurwedstrijd werd er een leuke en mooie voltigeshow
neergezet. De kinderen hebben om de week les en lieten nu zien wat ze allemaal
geleerd hebben. Wat deden ze dat goed en wat zagen ze er prachtig uit.
Zodra alles weer mag, pakken we de lessen weer op en hangt de inschrijflijst op
het white board.

Oudjaars borrel
Op vrijdag 31 december hebben we als vanouds een gezellige oudjaarsborrel
gehouden. Iedereen was welkom tussen 17.00 en 19.00 uur om het jaar met
elkaar af te sluiten.
Op naar een mooi 2022!

Ik geef de pen door..
Heyy ik ben Amy en ik ben 14 jaar, ik rij al 8 jaar op de Karperhoeve en ik vindt het nog
steeds super leuk!! De stal heeft een heel gezellig sfeertje en iedereen kent elkaar. Ik heb
er heel veel nieuwe mensen leren kennen en de activiteiten zijn ook altijd heel leuk!
Ik geef de pen door aan Mara.

Weetje van de maand
Wist je dat.. de meeste paarden niet bang zijn voor vuurwerk?
Je zou denken dat paarden net als honden bang zijn voor al die flitsen en knallen die
bij oudjaar horen. Maar in tegenstelling tot honden zijn er gelukkig niet veel paarden
die bang zijn voor vuurwerk. Voor een paard heeft de jaarwisseling wel iets weg van een
plots en extreem onweersmoment.
Als je paard normaal gesproken angstig wordt van onweer, zal hij waarschijnlijk wel onrust ervaren bij
vuurwerk.

IN HET VERSCHIET
Moeder en kind middag
Na het grote succes van de vader en kind middag wordt er op zaterdag 22 januari een moeder en kind
middag georganiseerd. Een middag waarin moeder en kind samen aan de slag gaan, van theorie tot poetsen
en zadelen, maar uiteraard ook rijden!
De inschrijvingen gingen erg snel en deze middag zit dan ook al vol! Wie weet komt er binnenkort nog een 2e
moeder/vader en kind middag!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
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

02 april
03 april
10 april
27 april

Oefen springen
Team spring wedstrijd
Houding en zit clinic
Koningsdag – pony’s lopen

(Data en activiteiten onder voorbehoud)

Inschrijven voor bovenstaande activiteiten kan via het inschrijfformulier op het Whiteboard.
Heeft u vragen over (een van) de activiteiten? U kunt dan een mail sturen naar inez@karperhoeve.nl
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.

