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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
De eerste maand van 2022 zit er weer op en er is veel gebeurd. Zo zijn ze op het terrein naast ons gestart met de
bouw, is er een nieuw paard en hebben we afscheid moeten nemen van anderen. Qua activiteiten zijn we het jaar
rustig gestart, maar er komen weer een hoop leuke dingen aan. U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
Verlichting in de bak en stallen
In de kerstvakantie is er hard gewerkt aan de verlichting in de binnenbak en stallen.
Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost, maar wat hangt het er mooi bij en wat is
het ervan opgeknapt. Bedankt voor de hulp van onze vrijwilligers!

Nieuwe binnenbak
Naast die mooie verlichting en de bakwanden was natuurlijk de grootste wens een
nieuwe bodem voor de binnenbak. En ook dat is nu gebeurd!! Nu kunnen we binnen
net zo fijn rijden als buiten en het lag er binnen 1 dag in, wat een vakmanschap!
Bijna alles klaar. Nu nog de puntjes op de i.

Grote vriendelijke reus – Hummer
Er is een nieuwe aanwinst op de manege. Waarschijnlijk heeft iedereen hem al
gezien, want die zie je niet zomaar over het hoofd. Onze lieve, maar heel grote,
Hummer. Hummer komt én meerijden in de lessen én zal af en toe ingezet worden
om een trekschuit te trekken. Hij moet nog een beetje wennen aan het rijden in de
lessen, maar is enorm braaf!

Storm
Helaas is onze ruimte niet onbeperkt, dus hebben we besloten, met de komst van
Hummer, om Storm te verkopen. Er was erg veel belangstelling voor hem, dus hij was zo
verkocht. Een beetje bitterzoet, want we gaan hem wel missen!

Billy
Net voor dit nieuwe jaar hebben we ook afscheid genomen van Billy. Billy was net iets te
ondeugend voor de starterslessen en te klein voor de meer gevorderde lessen. We hebben een heel
mooi plekje voor haar gevonden waar ze lekker op een weilandje kan staan en kinderen vooral
komen knuffelen en poetsen.

TERUGBLIK
Moeder-kindmiddag
Eerst, onder het genot van een bakkie koffie en een lekkere cupcake, de uitleg in de
Barg. Daarna hebben we in de binnenbak een quiz gedaan en dat ging er fanatiek aan
toe. Vervolgens moesten de moeders er echt aan geloven en gingen ze naar de
buitenbak om een parcours op het paard af te leggen. Voor sommige moeders was het
wel even spannend. Natuurlijk kregen ze eind van de dag allemaal een certificaat.
Het was een gezellige middag, waarbij op sommige moeders het paardenvirus een
klein beetje is overgeslagen.

Ik geef de pen door..
Hoi ik ben Mara en ik ben 14 jaar , ik rij al 9 jaar op de Karperhoeve. Het is er
altijd super gezellig en nooit saai je hebt er altijd iets te doen. De Karperhoeve houd
van gezelligheid en daarom zijn er ook vaak leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld
puber avond.
Ik geef de pen door aan Joëlle.

Weetje van de maand
Wist je dat.. er leuke kleding te bestellen is met het logo van de Karperhoeve.
We hebben shirts, truien, polo’s, vesten, softshell jassen en gewatteerde jassen. Allen te
bestellen in kinder- en volwassen maten.
Er komt een bestellijst te hangen in de kantine. Voor vragen kun je terecht bij Wendy
Rebers (moeder van Floor) of Inez.

IN HET VERSCHIET
Houding- & Zit clinic
Op 13 februari wordt er opnieuw een houding en zit clinic gegeven door Carmen. Loop jij ergens tegen aan? Zit je
vaak verkrampt, heb je last van je rug na het rijden, zit je scheef, lukt het maar niet om je benen lang te houden of
misschien nog wel wat anders? Er is altijd winst te behalen als het om je houding op het paard gaat!
Carmen geeft zowel les op haar simulator (aanbevolen als het de eerste keer is) en in de praktijk, op je eigen
paard/pony). De startlijst is inmiddels gepubliceerd, wil je nog mee doen? Stuur dan uiterlijk woensdag even een
mail naar inez@karperhoeve.nl
Natuurlijk zal Carmen vaker komen dit jaar en kun je ook mee doen aan een van de toekomstige houding en zit
clinic’s. Daarvoor kun je je opgeven via de inschrijflijst op het whiteboard!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

03 maart
12 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

07 mei
08 mei
12 mei
26 mei

Klus- en schoonmaak dag
Moederdag – paarden in de wei
Pony en paarden dag
Hemelvaartsdag – 2e Dressuur wedstrijd

(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.

BIJLAGE: Verkoop kleding met Karperhoeve logo

We verkopen diverse soorten kleding met het Karperhoeve logo. Voor meer informatie kun
je terecht bij Wendy Rebers (moeder Floor) of Inez. Hieronder enkele voorbeelden van de
kleding.

