~ Nieuwsbrief maart 2012 ~

Hallo allemaal,
Wat een verschil met onze vorige nieuwsbrief!! Hadden we in februari vooral foto’s van pony’s in de sneeuw;
deze maand zijn het met name zonnige plaatjes van paarden in de rui, paarden die geschoren zijn en paarden die
weer lekker in de wei staan… Het is weer lente, en daar zijn zowel wij als onze paarden en pony’s erg blij mee!

Verhuizing van Guus, Goldie, Fiësta, Marleen en Janouk

De grote pony’s en enkele van onze paarden zijn deze maand
weer verhuisd naar hun weilanden in de Binnenpolder. Guus,
Goldie, Fiësta, Marleen en Janouk staan nu in het lage weitje, en
Nolan en Laresto staan net als vorig jaar weer met zijn tweetjes
in de wei naast de A59. De overige paarden zullen in de loop van
de komende maand ook allemaal weer naar buiten gaan, en de
Shetlanders zijn het eerste weekend van april verhuisd. Daarover
kun je uiteraard meer lezen in onze nieuwsbrief van april.
De oogst van een middagje paarden borstelen

Verhuizing van Nolan en Laresto
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Hannes

Helaas hebben we deze maand afscheid moeten nemen van twee
van onze lieve paarden. Haflinger Hannes is plotseling erg ziek
geworden, en na een paar dagen was hij zodanig verzwakt dat hij
niet meer overeind kon komen. Ontstekingsremmers en extra
vitaminen mochten niet meer baten, en ook bloedonderzoek om te
achterhalen waar Hannes last van had bracht geen uitkomst.
Waarschijnlijk was het een tumor, maar zeker zullen we dit nooit
weten. Hannes is in overleg met de dierenarts en in het bijzijn van
zijn eigenaren vredig ingeslapen, in de stal tussen zijn vriendjes.
Hij was een heel erg lieve, nieuwsgierige en enthousiaste pony
en we zullen hem erg missen. Hannes is 29 jaar geworden.

Verder is er nog een pony overleden. Yellow was een nieuwe pony die
we deze maand in de nieuwsbrief aan jullie wilden voorstellen. Helaas is
ze na nog geen vier weekjes bij ons te hebben gestaan plotseling in de wei
gestorven. Ook van Yellow weten we niet precies wat de oorzaak van
haar overlijden is, maar we denken een hartaanval of –infarct. Yellow
was een slimme, lieve en eigenwijze palomino merrie met een stokmaat
van 1.35 meter. Vroeger heeft zij veel wedstrijden gereden, zelfs op vrij
hoog niveau. Dressuur heeft zij op M-niveau gelopen en springen deed
zij ook graag. Ruim 12 jaar geleden hebben haar huidige eigenaressen
haar leren kennen, eerst als verzorgpony en later als hun eigen pony.
Sinds ze bij hen was, werden er voornamelijk bosritten met haar gereden.
Zij hield vooral van lekker hard galopperen, je hoefde ook alleen “toe
maar!!” tegen haar te zeggen, en weg was ze. Dit vond zij echt heerlijk.
Yellow was een pittige tante met zo nu en dan haar eigen willetje. Ze was
dol op kinderen en een echte “buitenpony”. Maar omdat zij nu echt oud
begon te worden, kwam zij bij ons van haar pensioen genieten. We vinden
het erg jammer dat we niet wat langer met Yellow hebben kunnen
doorbrengen. Deze oude dame is maar liefst 35 jaar geworden.

Yellow

Onze stagiaire Chanel heeft
de boerderij verlaten. Ze was
klaar met haar blokstage van vijf
weken, en gaat nu verder met
haar studie. Gelukkig zullen we
haar nog wel eens tegenkomen;
ze is namelijk de eigenaar van
onze bonte Shetlandpony Peer.

Stagiaires Daphne en Chanel met Shetlanders Gijs, Arlando en Fleur

Shetlanders Gijs & Fleur hadden
last van luizen. We hebben hen
geschoren en ook behandeld met
Neocidol, een middel tegen parasieten. Zodra ze weer luisvrij zijn
zullen we hen verhuizen naar de
Shetlandgroep waar ze vorig jaar
ook bij hebben gestaan. Ook onze
Shetlander Remi is geschoren; hij
had wat moeite met zijn rui.
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Lekkere korte zomercoupes

We hebben een nieuwe stalhulp en klusjesman!
John is een paardenliefhebber van 25 jaar oud,
die in zijn vrije tijd meestal bij zijn Tinkerruin
Diesel te vinden is. Hij werkt op maandag,
woensdag en donderdag op onze boerderij, en
helpt met zo’n beetje alles wat er maar moet
gebeuren. Dit varieert van het snoeien van de
heg tot het uitmesten van de koeienstal, en van
het verhuizen van pony’s tot het omspitten van
de moestuin. John is erg enthousiast en houdt
er van om hard te werken. Wij zijn dan ook erg
blij met hem.
De hoefsmid heeft deze zowel alle grote pony’s
als de Shetlanders bekapt. Een paar Shetlanders
zullen in de loop van de volgende maand nog
gedaan worden, samen met onze groep paarden.

John met Starlight

Dat was het weer voor deze keer! Volgende maand is er weer een nieuwsbrief, dus houd je mailbox in de gaten. Je
kunt dan onder andere lezen over de verhuizing van onze Shetlanders en de grote paarden
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)
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