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De Karperpraat
Februari 2022

WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
Het was een rustige maand qua activiteiten, maar er is genoeg gebeurd in februari. Het voorjaar lijkt wel echt
begonnen, de eerste lammetjes zijn geboren en we hebben weer puppy’s, er was een Houding & Zitclinic en
natuurlijk ponyhuur in de vakantie. U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
Dancer de manegepony
We hebben een nieuwe manegepony. De meesten van jullie zullen hem al kennen, Dancer!
Vanaf maandag 28 februari is Dancer van de manege en zal dus meerijden in de lessen. We
kennen Dancer allemaal als een hele lieve en brave pony, dus we weten zeker dat hij zeer
geliefd zal worden bij de kinderen!

Voorjaar is begonnen
Zondag 13 februari was het dan zover, de eerste lammetjes van het jaar zijn geboren.
Gelukkig is alles weer goed gegaan en er zullen er nog vele volgen. Ondertussen
staan zij al heerlijk buiten en kun je ze zien rondspringen op het gras. Het voorjaar
is begonnen!

Puppy’s
Hebben jullie ze al gezien, de nieuwe schattige pluizenbolletjes? Ja, we hebben weer
puppy’s. Deze keer redelijk onverwachts, maar wat zijn ze weer schattig. Ze zijn
afgelopen week naar de stal verhuisd en kunnen weer bewonderd worden. Uiteraard
vinden ze het ook heel leuk om geknuffeld te worden, maar vraag dit wel eerst even
aan Ineke of Inez, want ze hebben ook hun rust nodig.

Koffietijd
Sinds kort staat er zowel een Senseo apparaat als een waterkoker in de kantine.
Hierdoor kan iedereen genieten van een lekker drankje wanneer je naar de lessen
kijkt of gewoon even van het uitzicht en de paarden geniet. Aangezien wij niet altijd
aanwezig zijn in de kantine is dit o.b.v. goed vertrouwen. Er staan Senseo pads bij het
apparaat en, als je iets te drinken neemt, doe het geld in het daarvoor bestemde
bekertje. Graag geen zelf meegebrachte pads gebruiken of koffie en thee drinken.

Karperhoeve Boerenmarkt
Het gaat eindelijk weer gebeuren, de Karperhoeve Boerenmarkt vindt plaats op 18 en 19
juni! We zijn heel erg blij dat we dit mooie weekend weer kunnen organiseren en zijn al
druk bezig met de voorbereidingen.
In de kantine staan formulieren waarmee je een nieuw spel kunt voorstellen. De formulieren
kunnen nog tot 15 maart ingeleverd worden in de doos in de kantine.
Heb je het leukste idee?? Dan win je 2 spelletjeskaarten voor de Boerenmarkt!

TERUGBLIK
Houding & Zitclinic
Carmen Schalk-Janssen komt al jaren naar De Karperhoeve voor de Houding & Zitclinics.
Met haar enthousiasme en geduld weet ze elke keer haar kennis weer over te brengen op de
ruiters en amazones en hen beter in het zadel te zetten. Een moeilijk, maar wel heel belangrijk
deel van het paardrijden. Sommigen maken gebruik van de simulator en anderen krijgen tips
op het paard. Het was weer een nuttige dag!

Ponyhuur
Er was in de vakantie uiteraard weer de mogelijkheid om een pony te huren voor 3
dagen en hier is goed gebruik van gemaakt. Wat een gezellige dagen zijn dit toch,
overal blije kinderen die heerlijk buiten zijn en het leuk hebben met elkaar en
natuurlijk ook nog even pony rijden😊. En wat hebben we geboft met het mooie
weer.

Pony en paardendag
Zoals altijd is er op de donderdag in de vakantie een pony- en paardendag
georganiseerd. Op deze dagen doen we allerlei leuke spelletjes met en zonder de pony’s.
Uiteraard heeft alles met paarden en paardrijden te maken. Maar we maken vooral
enorm veel lol met elkaar. En natuurlijk gaan we niet met een lege buik naar huis deze
dag.

Ik geef de pen door..
Hoi ik Vienna en ik ben 10 jaar. Sinds 1,5 jaar ongeveer doe ik paardrijden op de
Karperhoeve. Graag doe ik mee aan de springlessen en de onderlinge wedstrijden vind ik
ook altijd leuk! Het verzorgen van Dancer vond ik ook super leuk om te doen.
Ik geef de pen door aan Dilara...

Weetje van de maand
Wist je dat.. wanneer de dagen weer langer worden de paarden hun dikke wintervacht inruilen
voor een dun, glanzend zomervachtje?
Meer daglicht is een sein voor het loslaten van de vacht. Een paard doet dat overigens niet
bewust: de hersenen maken hormonen aan die ervoor zorgen dat dit proces op gang
komt. Het langer worden van de dagen loopt vooruit op de temperatuurstijging. Het is de
bedoeling dat de vacht ongeveer is gewisseld voor het warmer wordt.
Dus extra veel borstelen en zelf onder de haren naar huis de komende tijd. Want zeker als je paard lekker tegen je
aan schuurt, omdat ie jeuk heeft, zit jij helemaal onder😊.

IN HET VERSCHIET
NL Doet
Op zaterdag 12 maart is het opnieuw NL Doet. Ieder jaar doen wij mee met NL Doet. Met elkaar knappen we de
tuin en het erf op door middel van snoeiwerk en het aanbrengen van beplanting, zodat dit weer toegankelijk is
voor publiek (jong en oud) om hen kennis te laten maken en te laten genieten van het boerenleven. NL Doet zet
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen! Nog
geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NL Doet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor meer informatie
kun je terecht bij Ineke of Inez.

1ste Dressuurwedstrijd
Zaterdag 19 maart is het zover, de eerste dressuurwedstrijd van het jaar. De inschrijflijst heeft op het bord
gehangen en was eigenlijk vrij snel helemaal vol. We zijn heel erg blij met het enthousiasme van jullie allemaal en
het belooft dan ook een mooie dag te worden. De startlijst hangt ongeveer een week van tevoren op het bord en is
te vinden op de website. Let op; kijk dit de dag van tevoren nog even na, het kan nog wijzigen.

Stalavond > 11 jaar
Op vrijdagavond 25 maart wordt er weer een leuke stalavond georganiseerd voor alle meiden vanaf 11 jaar. Wat
we precies gaan doen, is nog even een verrassing. Wat we al wel kunnen zeggen is dat het uiteraard een hele
gezellige avond waarop we heel veel lol met elkaar gaan hebben. De avond duurt ongeveer van 17.30 – 20.30 uur
en we zullen ook iets met elkaar eten. De inschrijflijst met meer informatie hangt binnenkort op het bord.

Stalmiddag < 11 jaar
Op 26 maart organiseren we een leuke stalmiddag voor alle meiden en jongens tot en met 10 jaar. Ook de
activiteiten van deze middag houden we nog even stil, maar het belooft een afwisselende middag te worden met
allerlei leuke activiteiten. Deze middag is van 13:00 – 16:00 uur en is inclusief eten. Verdere informatie volgt
z.s.m. via de inschrijflijst op het whiteboard.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
02 april
03 april
10 april
27 april

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

08 mei
12 mei
14 mei
26 mei

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

05 juni
11 juni
12 juni
18 juni
19 juni

Houding en zit clinic
Oefen springen
Spring wedstrijd
Karperhoeve Boerenmarkt
Karperhoeve Boerenmarkt

(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.

