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~ Nieuwsbrief juni 2012 ~ 
 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Hierbij mijn nieuwsbrief van juni 2012. Ik wil jullie graag voorstellen aan ons nieuwste paardje: IJslander Fylkir. 
 
Fylkir (officiële naam Fylkir van de Schaapshoeve) 
is een superbrave en lieve IIslander-ruin uit Alkmaar.  
Fylkir is geboren op 11-6-1985, en nu dus 27 jaar oud.  
Fylkir is isabelkleurig met een smalle bles. De vader 
van Fylkir is Hvítingsson frá Daoli BE, zijn moeder  
heet De Burght’s Troika. Fylkir’s naam is uiteraard 
ook IJslands, en betekent zoiets als koning of vorst. 
Op een paar kleine ouderdomskwaaltjes na is Fylkir 
nog zo gezond als een vis. Hij heeft alleen moeite om  
op gewicht te blijven wanneer hij geen gras kan eten. 
We hebben hem dan ook ondergebracht bij onze groep 
oude pony’s, die ook allemaal veel gras nodig hebben 
om goed op gewicht te blijven. Fylkir is ontzettend         Fylkir 
lief en braaf, en we zijn dan ook heel blij met hem! 
 
       Verder hebben we nog een tijdelijke gast mogen   
       verwelkomen: Shetlander Floortje zal, net als voorgaande 
       jaren, de zomervakantie bij ons doorbrengen zodat haar  
       eigenaren onbezorgd op vakantie kunnen. De vaste  
       vakantie-vriendinnen van Floortje zijn Polly en Tum, de  
       Shetlanders die vorige maand hier al zijn aangekomen.  
        
       Het gaat prima met alle nieuwe paarden van de vorige  
       keer! Pamela staat in het groepje pony’s alsof ze nooit  
       ergens anders gestaan heeft, en ook Easy en Bart hebben 
       inmiddels hun plekje wel gevonden in onze paardengroep. 
       Om de rust te kunnen waarborgen hebben we de grootste 
       druktemakers daar, Wibo en Starlight, tijdelijk even uit  
       de groep gehaald. Zij staan nu ’s nachts in een paddock bij               
    Floortje       ons aan huis, en overdags staan ze gezellig met onze  
       Welshpony Toppie en mini-paardje Bennie in de wei. 
   
 
    Guus, Marleen, Pamela, Fiësta, Janouk en Goldie 
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We zijn deze maand ook zelf op vakantie geweest, en wel een weekje naar Zuid-Frankrijk! Tijdens onze 
afwezigheid hebben we de verzorging van onze dieren en de boerderij overgelaten aan schoonouders Frans en José. 
Hierbij nogmaals heel hartelijk dank daarvoor! Zonder hen zou er van onze vakantie niet veel terechtkomen. 
 
 
                     Zuid-Frankrijk 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Wibo en Starlight    
 
 
       
         
     Neocidol       Omdat een aantal van onze oude pony’s en  
        Shetlanders last hadden van jeuk hebben we hen  
        gewassen met Neocidol, een middel tegen luizen 
        en mijten. Hoewel we geen ongedierte in hun  
        vacht konden vinden wil dat namelijk niet zeggen 
        dat er niks aanwezig was. Shetlander Bartje had  
        zelfs een kale plek op zijn hoofd van het schuren. 
        Onze oude pony’s Twiggy en Fylkir waren erg  
        braaf toen ze gewassen werden, maar Urano en  
        Bartje hadden beduidend minder zin in een  
        lekkere douche. Over 10 dagen moeten de pony’s
        allemaal nogmaals behandeld worden… 
 
      
 
Welshpony Patty is deze maand  
helaas verhuisd. Haar eigenaren  
hebben een ander baasje voor haar  
gevonden. Deze lieve kinderpony  
was erg mager en had veel last van  
haar spijsvertering toen ze bij ons  
kwam. Gelukkig bleken een paar  
maandjes weidegang en bijvoeren  
wonderen te doen. Ze is nu weer  
topfit en ziet er prima uit, en we  
hopen dat ze het bij haar nieuwe  
eigenaren naar haar zin zal hebben       Annabel en John wassen Urano 
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We hebben deze maand afscheid genomen van onze stagiaires Daphne en Annabel. Beide dames hebben ons goed 
geholpen met het werk bij onze paarden en koeien, en we vinden het dan ook erg jammer dat ze allebei weg gaan! 
We wensen hen veel succes toe met hun vervolgstudies en eventueel een toekomstige baan in de paardenwereld. 
 
        Door het warmere weer zijn er inmiddels ook          
            weer dazen gesignaleerd in de weilanden. Omdat 
        paarden en pony’s aardig last kunnen hebben van 
        deze vervelende steekbeesten, hebben we onze  
        dazenvallen weer geplaatst bij de weilanden waar 
        ze het meeste voorkomen. Dat is bij onze groep  
        paarden en de groep grote pony’s in de polder.  
        Onze paarden lijken er gelukkig wel baat bij te  
        hebben, en staan ’s middags vaak in de buurt van 
        de dazenvallen lekker hun middagdutje te houden. 
 
 
 
 
    Bart bij de dazenval  
 
 
We hebben weer mestonderzoek laten uitvoeren bij alle 
paarden en pony’s. De oude ponies en paarden hebben een  
lichte wormbesmetting. Beide groepen zullen behandeld 
worden met een Ivermectine (Bimectin, Eraquell etc.).  
Nolan en Laresto hebben een fikse bloedwormbesmetting.  
Deze 2 dieren zullen behandeld worden met moxidectine  
(Equest). Alle Shetland-groepen, de grote pony’s en alle 
paarden die momenteel aan huis staan zijn worm-vrij.      Easy bij de dazenval 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Firola en Branco 
 
De hoefsmid heeft deze maand de grote pony’s en onze oude pony’s bekapt. Volgende maand (half juli) zijn alle 
paarden weer aan de beurt, en de maand daarop weer alle Shetlanders. 
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) 


