~ Nieuwsbrief juli 2012 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van juli 2012. Het was een vrij rustige maand dit keer, veel eigenaren
zijn op vakantie en er zijn geen paarden weg gegaan of bij gekomen. Met onze nieuwe paarden van vorige maand
gaat het gelukkig prima. Ijslander Fylkir heeft het erg naar zijn zin in de wei bij onze oude pony’s Twiggy en
Harry. We hebben hen verhuisd naar een nieuw weiland met extra veel jong gras, aangezien zij door hun leeftijd
wat moeite kunnen hebben om op gewicht te blijven. Uiteraard zijn de pony’s daar erg blij mee.

Fylkir, Twiggy en Harry (met deken op vanwege de regen)

Met onze oude pony’s Niki en Urano ging het even wat minder goed. Urano werd plotseling erg mager, en we
hebben hem dan ook naar huis gehaald om bij te kunnen voeren. Gelukkig heeft dat goed geholpen en is Urano
inmiddels weer netjes op gewicht. Voor zijn vriend, de grote oude draver Niki, hebben we de dierenarts laten
komen. Hij had namelijk al een tijdje last van een dik oog. Door de voorgeschreven oogzalf is dit gelukkig
inmiddels weer een stuk beter. De dierenarts heeft meteen ook bloed afgenomen van Niki om te kijken of ze een
oorzaak kon vinden voor het feit dat hij erg mager bleef, ondanks veelvuldig bijvoeren. Helaas heeft dat geen
resultaat opgeleverd. Niki en Urano staan inmiddels weer lekker samen in een nieuw stuk wei aan de Zanddijk.

Niki en Urani worden bijgevoerd in de wei

Onze zomergast Shetlander Floortje is verhuisd naar onze Shetlandwei in de Binnenpolder van Terheijden. Hier
begon namelijk aardig wat gras te groeien en sommige pony’s moeten daar nu zelfs op dieet. Floortje kan dus mooi
tijdens de zomermaanden meehelpen om het gras er op te eten. Ze had hier uiteraard geen enkel bezwaar tegen…
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Onze andere zomergasten Polly en Tum staan in
Het andere Shetlandgroepje in de Geraniumstraat.
Deze wei is wat schraler er dat is voor de beide
dames beter. Ze vinden het erg leuk daar met alle
andere pony’s en hebben het er erg naar hun zin.

Arlando, Gijs en Floortje

Naar aanleiding van het mestonderzoek
enige tijd geleden hebben we de paarden
waarbij dit nodig was weer ontwormd.
Hartelijk dank daarbij aan eigenaresse
Michelle, die ons een dagje mee kwam
helpen en die dit klusje heeft geklaard,
samen met onze vast paardenhulp John.

Bovi-clip

Bartje, Tum, Polly en Remi

Shetlander Arlando heeft een Bovi-clip gekregen. Dit is een oorlabel met
een werkzame stof die beschermt tegen vliegen. Oorspronkelijk werden
deze clips enkel voor koeien gebruikt maar tegenwoordig zie je ze steeds
vaker ook bij paarden. Het label zit uiteraard bij Arlando niet in zijn oor,
maar is ingevlochten aan de onderkant van zijn manen. Ook bij Shetlander
Fleur hebben we een Bovi-clip geprobeerd. Helaas had ze deze al na een
paar dagen af geschuurd en kunnen we hem nu nergens meer vinden. We
hebben uiteraard even navraag gedaan bij onze dierenarts, en die vertelde
ons dat de Bovi-clip veilig is en niet schadelijk voor andere paarden.

Ontwormen

Jacob Kruiskruid

Net als vorige maand zijn we weer veel bezig geweest met het bestrijden van Jacob Kruiskruid. Dit onkruid is op
lange termijn erg giftig voor paarden en moet dus structureel uit de weilanden verwijderd worden. Onze tactiek is
om het af te knippen en vervolgens een klein beetje zout over de wortels te strooien, waardoor de plant doodgaat.
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Niels heeft de weilanden ook deze maand weer geklepelmaaid. Net als het bestrijden van Jacob Kruiskruid is dit
een steeds weer terugkerend werkje tijdens de zomermaanden, dat veel tijd in beslag neemt. Het is echter wel
noodzakelijk, om op die manier het onkruid onder controle te houden en er voor te zorgen dat het gras wat de
pony’s niet opeten (de zogenaamde “mestplekken”) ook blijft groeien. De wei ziet er nadat hij gemaaid is ook weer
netjes uit, en dat is natuurlijk ook erg fijn.

`

Het klepelmaaien van de wei van de Shetlanders

Onze hoefsmid Ronnie van Haperen uit Teteringen heeft deze maand onze groep met paarden bekapt. Volgende
maand (half augustus) zijn alle Shetlanders weer aan de beurt en de maand daarop alle grote pony’s.
Dat was het weer voor deze keer! Volgende maand is er weer een nieuwsbrief, dus houd je mailbox in de gaten.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Fylkir geniet van een lekker briesje
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