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~ Nieuwsbrief mei 2012 ~ 
 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Hierbij mijn nieuwsbrief van mei 2012. Er zijn een hoop nieuwe paarden bijgekomen deze maand. Ik zal hen 
hieronder even allemaal aan jullie voorstellen. 
 
Easy (officiële naam Easy Brondby) is een hele  
lieve bruine ruin van 1.63 meter hoog. Hij is een  
draver met zwarte manen en staart en zwarte benen.  
Easy heeft een klein beetje wit bij zijn voetjes, en  
verder geen aftekeningen. Hij is 23 jaar oud, en  
geboren op 19-8-1988. Easy is een erg lief en ook 
heel gemakkelijk paard in de omgang; hij doet zijn  
naam dus echt eer aan. 
 
Bart (officiële naam Beauty) is een donkerbruine            Easy 
E-pony, en eveneens een ruin. Bart is 1.50 m. hoog 
en heeft een kolletje en een wit voetje. Daarnaast  
heeft hij ook veel witte haren die niet aangeboren  
zijn, namelijk oude littekens op zijn benen en schoft  
en grijze haren op zijn hoofd vanwege zijn leeftijd.  
Bart is geboren in 1992 en nu dus 20 jaar oud. Hij  
heeft een verschoven ruggenwervel en kan daardoor  
niet meer bereden worden. Daarnaast heeft hij in het  
verleden tumoren gehad aan zijn koker. Bart is een  
echte pechvogel. Nadat we hem bij de andere paarden 
in de wei hadden gezet heeft hij een trap tegen zijn 
hoofd gehad, wardoor de dierenarts hem moest  
hechten. De eigenaar van Bart omschrijft hem als             Bart 
eigenwijs en gehaaid, maar natuurlijk ook erg lief. 
 
Het zijn allemaal donkerbruine exemplaren dit keer:  
Pamela is een C-pony merrie van 1.38 meter hoog,  
en ook zij is donkerbruin. De dierenarts heeft haar  
geboortejaar geschat op 1981, waardoor ze nu dus  
31 jaar oud zou zijn. Deze bejaarde tante is echter  
nog heel fit en gezond voor haar leeftijd, al merkte  
haar eigenaar dat ze de laatste tijd wel wat moeite  
kreeg met rijden. Ze heeft jarenlang op een manege  
in de lessen gelopen, en was daar een grote favoriet.  
Pamela is een pittige pony, maar toch goudeerlijk en 
heel braaf. Kenmerkend voor Pamela zijn haar grote  
kolletje en haar dunne staart, en het feit dat ze op de         Pamela 
manege altijd een echte “sterrenkijker” was.  
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Dan willen we graag Patty aan jullie voorstellen. Patty is een B-pony merrie van ongeveer 1.10 meter hoog. De 
eigenaren van Patty hebben haar nog niet zo lang geleden gekocht, maar helaas bleek deze dame moeilijk op 
gewicht te krijgen en veel problemen te hebben met haar spijsvertering. Ondanks alle sombere voorspellingen gaat 
het nu gelukkig supergoed met haar, en blaakt ze weer van gezondheid. Ze is als een van de laatste pony’s nu in de 
rui, en transformeert daarbij van een schimmeltje naar prachtig bruin. 
 
Verder hebben we weer een aantal zomergasten mogen verwelkomen: Bennie is een zwartbont mini-hengstje van 4 
jaar oud, met 4 witte beentjes en een paar kleine witte vlekjes. Bennie heeft hier al eerder gelogeerd tijdens de 
zomermaanden, en we vinden het dan ook erg leuk dat hij nu weer terug is. Hij is beleerd voor de kar en kan dat 
ook supergoed, ondanks zijn geringe grootte. Hij is erg schattig en heel netjes opgevoed, maar tegelijkertijd ook 
heel ondeugend en ondernemend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bennie 
 
         Patty (rechts) en Niki 
 
 
 
       Daarnaast zijn er nog twee zomergasten aangekomen:  
       Polly en Tum zijn twee lieve vosmerries van 6 en 9 jaar  
       oud uit Hilversum. Deze moeder (Tum) en dochter (Polly) 
       vinden het heerlijk om gras te eten, hoewel ze allebei erg 
       gevoelig zijn voor hoefbevangenheid. Ze staan bij ons dan 
       ook overdag lekker buiten in de wei en ’s nachts in een  
       paddock, zodat ze niet teveel gras kunnen eten. Bij hun  
       eigenaar staan ze de rest van het jaar gezellig in de          
    Polly en Tum      achtertuin, en hebben het daar prima naar hun zin samen. 
 
 
Door het warme weer van de afgelopen periode          
zijn de eerste vliegen weer tevoorschijn gekomen. 
We hebben onze paarden en pony’s in de polder 
daarom dan ook hun vliegenmaskers weer op 
gedaan. Wanneer ook de horzels weer verschijnen 
zullen we onze dazenvallen terug gaan plaatsen. 
         
Verder hebben we van de eigenaren van onze 
Shetlandpony Penny een aantal grote flessen met 
paardenshampoo gekregen. De komende tijd 
zullen we daarmee dus wel vooruit kunnen om de  
staarten en voetjes te wassen van paarden en pony’s  
die zich soms wat al te vies hebben gemaakt.  
Hartelijk dank hiervoor, Wendy! 
       Nolan met vliegenmasker 
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We proberen bij de tijd te blijven, en mee te gaan met alle moderne ontwikkelingen. Zo hebben we bordjes met 
QR-codes geplaatst langs het wandelpad en bij de weilanden van onze koeien en paarden. Iedereen die in het bezit 
is van een smart-telefoon kan deze codes scannen, waardoor je informatie krijgt over de dieren en onze boerderij. 
 
Er zijn deze maand nog 5 nieuwe kalfjes geboren: 4 stiertjes en 1 vaarskalfje. Ook hebben we er twee nieuwe 
biggen bij. We hebben ze vernoemd naar onze stagiaires, Daphne en Chanel. Uiteraard wel met hun toestemming... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Shampoo       QR-codes            De nieuwe biggen 
 
 
Begin deze maand heeft de jaarlijkse culinaire fietsroute weer plaatsgevonden, waarbij deelnemers een route langs 
diverse agrarische bedrijven in de regio fietsen. Ook onze boerderij heeft hier aan deelgenomen, waarbij mensen 
uitleg kregen over onze koeien en paarden onder het genot van een lekker stukje hamburger van eigen koeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Culinaire fietsroute 
 
 
 
 
              Het team is klaar voor de ontvangst 
 
 
 
        Door het warme weer begint al het groen buiten  
        weer flink te groeien. Om er voor te zorgen dat de 
        stroom wel op onze omheiningen blijft staan  
        moeten we het onkruid dat er tegenaan groeit  
        wegmaaien. Op de foto hiernaast is Niels met de 
        klepelmaaier bezig een slootkant te klepelen.        
    Klepelmaaien       Ook het onkruid dat in de weilanden groeit wordt 
        hiermee gemaaid, zodat het niet kan verspreiden. 
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We hebben onze eerste snede hooi weer binnengehaald voor komende winter. Het bleef niet lang genoeg droog, 
dus moesten we ze met folie wikkelen, maar toch zijn we erg blij met de 63 grote pakken die we nu weer op het erf 
hebben staan. Op de gemaaide weilanden hebben we meteen mest uitgereden, zodat het gras weer gaat groeien en 
we later in het jaar hopelijk nog een snede hooi kunnen binnenhalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Het hooi is binnen…      … en de weilanden zijn opnieuw bemest 
 
 
De hoefsmid heeft deze maand de Shetlanders bekapt en een aantal grote paarden. In juni zijn de grote pony’s en 
onze oude pony’s weer aan de beurt. 
 
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 ons nieuwe IJslandse paardje Fylkir 
 
Groetjes,  
Sandra Janssen  
(Pensionhoudster/eigenaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
            Guus en Janouk 


