~ Nieuwsbrief augustus 2012 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van augustus 2012.
We hebben er weer twee nieuwe paarden bij deze maand: Lady en Devil. Lady is een zwarte KWPN-merrie van
1.58 meter hoog Ze is geboren op 28 januari 1993 en nu dus 19 jaar oud. Lady heeft last van artrose, waardoor ze
helaas niet meer bereden kan worden. Het is een heel braaf en sociaal paard, dat zich al snel op haar gemak voelde
in de groep. Lady heeft twee jaar terug ook al bij ons op stal gestaan, en we zijn erg blij dat ze weer terug is. Haar
vriend Devil is een Draver-ruin van 1.66 meter hoog. Devil is geboren op 1april 1996, en hij is nu dus 16 jaar oud.
Devil is net zo zwart als Lady, alleen heeft hij wat kortere manen. Ook is hij wat zenuwachtiger dan zijn vriendin.
Hij had in het begin wat moeite met de overgang naar een kudde, en bleef hij een beetje op zichzelf. Gelukkig gaat
het inmiddels al beter, en komt hij steeds meer bij de groep staan. We zijn erg blij met dit mooie zwarte duo!

Devil

en zijn vriendin Lady (foto uit 2010)

Helaas was het deze maand ook tijd voor afscheid. Onze Palomino Starlight heeft een ander plekje gevonden in de
buurt van Bergen op Zoom, in een heel mooi weiland pal naast een kampeerplaats. Starlight kennende zal hij wel
genieten van de aandacht die hij daar van de campinggasten zal krijgen, maar wij zullen hem natuurlijk erg missen.
Zijn vriendje Wibo, met wie hij de laatste maanden samen stond, zal weer terug verhuizen naar onze paardengroep.

Wibo en Starlight
Harry in zijn wat jongere jaren
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Verder hebben we helaas ons oudste paardje van stal, Shetlander Harry, laten inslapen. Harry had al jaren een
slecht gebit (hij had nog maar 1 kies!!) maar daar kon hij zich al die tijd nog prima mee redden. Afgelopen maand
echter werd hij steeds magerder, en ook bijvoeren leek niet echt goed te werken. We hebben afscheid genomen van
Harry in zijn weiland in de polder, in het gezelschap van zijn vriendjes Twiggy en Fylkir en in het bijzijn van zijn
baasje. Harry was een van de allereerste pony’s die bij ons op stal kwam te staan, en we hebben hem ruim 7 jaar
mogen verzorgen. Hij heeft de prachtige leeftijd bereikt van 41 jaar. We zullen hem heel erg missen…
We zijn deze maand begonnen aan een drastische make-over van ons erf. We hebben een grote kraan laten komen
die alle struiken uit de grond heeft getrokken die rondom het erf en in onze voortuin stonden. De bedoeling is om
dit nu te egaliseren en daarna gras in te zaaien zodat alles voortaan netjes is en makkelijk te onderhouden zal zijn.

Het erf op de schop

Tanden van Urano

Verder zijn de tanden van onze pony’s Urano en Niki weer bijgevijld door de tandarts. Normaal gesproken doen
we dit altijd in januari, maar omdat beide heren moeite bleven hebben om op gewicht te blijven, hebben we hen
nog een keer extra behandeld. En niet voor niets: bij onze vos Urano zijn er maar liefst 5 loszittende kiezen uit zijn
mond verwijderd!! 4 Daarvan zaten zelfs zo los, dat de dierenarts ze er met de hand uit heeft gehaald. Allen voor de
vijfde had hij even een tangetje nodig. Hopelijk hebben de beide heren baat bij deze behandeling, en gaan ze nu
wat beter eten en komen ze ook weer aan in gewicht.
Ook hebben we deze maand wederom gemaaid. We zitten dan ook goed in onze hooivoorraad komende winter

Niels is in de trekker het gras aan het schudden nadat het gemaaid is

De grote pony’s (Guus, Janouk, Fiësta, Pamela, Marleen en Goldy) zijn omgeweid. Ze staan nu in het weiland
naast hun oude plekje. Omdat ze de wei daar nu echt kaal begonnen te eten was het noodzakelijk hun oude wei wat
rust te gunnen. In deze nieuwe wei staat meer gras, en om te voorkomen dat de pony’s er ziek van worden hebben
we enkelen van hen uit voorzorg even een graaskorfje op gedaan. Over een paar weekjes mag deze wel weer af. De
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pony’s waren allemaal erg blij met hun nieuwe wei, en hebben een aantal rondjes flink lopen rennen en showen.
Alleen onze Haflinger Goldy deed niet mee aan al die vrolijkheid; zij was wat langzamer vanwege haar artrose.

Guus, Janouk, Pamela, Fiësta en Marleen zijn erg blij met hun nieuwe wei

Onze hoefsmid Ronnie van Haperen uit Teteringen heeft deze maand onze groep met Shetlanders bekapt en onze
grote paarden Nolan en Laresto, die niet helemaal volgens schema lopen. Volgende maand (half september) zijn
alle grote pony’s weer aan de beurt en de maand daarop alle paarden.
Dat was het weer voor deze keer! Volgende maand is er weer een nieuwsbrief, dus houd je mailbox in de gaten. Je
kunt dan lezen over onze prachtige nieuwe Haflingerdame Henny.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Firola, Branco, Easy, Queen, Famira en Missie
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