~ Nieuwsbrief februari 2012 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van februari 2012. Het is een koude maand geweest voor alle paarden en
pony’s, met een flink pak sneeuw. Het was zelfs zo koud dat we onze alleroudste pony’s dekens op gedaan hebben,
wat we normaal gesproken eigenlijk nooit doen tijdens de winter. Gelukkig lijkt de ergste vorst nu weer voorbij.

Gijs en Fleur in de sneeuw

De eerste pony’s zijn ook al weer verhuisd naar
de wei! Onze “ouwetjes” Hay El, Harry, Twiggy
en Urano staan, zo lang het weer het toe laat, in
een weitje dat we speciaal voor hen gehuurd
hebben. Het is nog te vroeg in het voorjaar om ze
al weer in eigen weilanden te laten grazen, maar
voor deze ouwetjes is weidegang erg belangrijk.
Met name voor Hay El, die niet helemaal in orde is.
.

Arlando

Hannes en Fiësta
Hay El, Harry, Uramo en Twiggy staan weer lekker in de wei
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Verder wil ik graag ons nieuwe paard Niki aan jullie voorstellen.
Niki is een Engelse Volbloed - ruin van ongeveer 28 jaar oud.
Hij heeft een superbraaf karakter maar kan soms ook wel eens
een onstuimig moment hebben. Ondanks zijn leeftijd is hij nog
behoorlijk fit; hij werd nog wekelijks bereden; meestel ritjes
op het platteland en hoe sneller hoe liever… Niki was (is) een
echt familiepaard, iedereen die in de weide kwam kreeg een
likje. Vorig jaar is helaas z’n shetlandervriendje met wie hij
14 jaar lang op de weide stond gestorven en begon hij wat te
treuren alleen in de grote weide. Daarom geniet hij nu van zijn
pensioen in de paardenkudde. Niki hecht zich erg aan andere
paarden, en vindt het dan ook niet prettig als de “buren” in de
stal naast hem weggaan. Hij is vooral dol op kleinere pony’s,
grote paarden vindt hij een beetje eng. Ook wat eten betreft is
hij wat kieskeurig; hij eet nauwelijks hooi, en we moeten hem
dan ook wel brokken bijvoeren om hem op gewicht te houden.

Niki

We hebben deze maand ook een pony zien vertrekken: de eigenaren van Shetlander Bonkie hebben een nieuw thuis
voor hem gevonden, waar hij als gezelschapspony de kost kan verdienen tussen grote Belgische trekpaarden. We
vinden het erg jammer dat Bonkie weg is, maar hopen dat hij het erg naar zijn zin zal hebben op zijn nieuwe adres!

Kida en Bartje

Shetlander Peer

Ik heb een paar leuke filmpjes gemaakt van onze Shetland pony's Shakespeare, Kida, Peer, Walter, Bartje en
Penny. Ze waren helemaal vrolijk en wild aan het spelen. De lente al in de bol wellicht?? Zie onderstaand de links
op You Tube, of geef als zoekopdracht "Den Ouden Stal":
http://www.youtube.com/watch?v=r4KgI431ESk
http://www.youtube.com/watch?v=z2svUmnITz0
http://www.youtube.com/watch?v=FsZNTXOS2_s
We hebben zoals elk seizoen weer een mestonderzoek laten uitvoeren door Veterinair Parasitologisch Laboratorium Het Woud. De groep met grote pony’s (Fiësta, Hannes, Goldy en Guus) en de kleine groep Shetlanders
(Black, Remi, Pukkie en Marleen) bleek een bloedworm-infectie te hebben. Zij zullen daarvoor dan ook behandeld
worden met Ivermectine. De grote groep Shetlanders (Shakespeare, Kida, Peer, Walter, Penny en Bartje) bleek een
spoelworm-infectie te hebben. Zij zullen behandeld worden met Pyrantel. Omdat er dit keer toch een aantal
besmettingen waren hebben we ook de pony’s die individueel of met zijn tweeën op stal staan getest op wormen.
Hieruit bleken Nolan en Laresto ook bloedwormen te hebben. Ook zij worden dus behandeld met Ivermectine.
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Walter en stagiaire Chanel

Naast onze huidige stagiaire Daphne hebben we voor de komende 5 weken versterking gekregen van Chanel.
Chanel doet de opleiding Dierverzorging van de Helicon opleidingen Den Bosch. Zij rijdt in haar vrije tijd zelf ook
fanatiek paard, en is tevens eigenaresse van onze zwartbonte Shetlander Peer. Chanel zal 4 dagen per week op ons
bedrijf te vinden zijn; in de ochtenden voornamelijk bij de paarden, en in de middagen binnen achter de computer.
Het bezoek van de hoefsmid deze maand is uitgesteld, en zal pas volgende week plaatsvinden. Volgens ons nieuwe
schema zullen dan alsnog alle grote pony’s bekapt worden, en de keer daarop alle Shetlanders.
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 nieuwe pony Yellow en het scheren van onze Welshpony Waltertje.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)
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