~ Nieuwsbrief april 2014 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie onze nieuwsbrief van april 2014. We
hebben er een nieuw paard bij deze maand: Zodan. Zodan is
een platenbont bruine KWPN-ruin van 1.65 meter hoog. Hij
is 10 jaar oud, en door een peesblessure mag hij een jaar bij
ons in de wei staan. Hopelijk is hij na die tijd genezen zodat
hij weer mee kan doen aan springwedstrijden, want Zodan is
een veelbelovend springpaard. Het is ook een prachtig paard
om te zien, met niet te veel wit en 4 gelijk witte benen. Hij is
verder ook erg lief, braaf, vriendelijk naar de andere paarden
toe en koel in zijn kop. De eigenaren van Zodan noemen hem
“het konijn”, omdat hij soms een tikkeltje onhandig kan zijn.
Hij vindt het fijn om alles om hem heen in de gaten te houden,
en houdt er ook erg van om met de andere paarden te spelen.

Zodan

Ook met ons nieuw paard van vorige maand, Lido, gaat
het prima. Hij is inmiddels door zijn rui heen, en een paar
tinten donkerder dan toen hij aankwam. Lido is inmiddels
dikke maatjes met ons blinde paard Irzan,

Lido

Sommige paarden hebben wat moeite om door de rui
heen te komen dit jaar, zoals Branco, Missy en Easy.
Zij zien er een beetje mottig uit vergeleken met de
mooie gladde zomervelletjes van de andere paarden.
Ook zijn er paarden, zoals Famira op de foto hiernaast,
Die half in hun winter- en half in hun zomervacht zijn.
Bij de Shetlanders hebben we nog een aantal pony’s
geschoren, zoals hieronder Shetlandmerrie Pukkie.

Pukkie

Famira

Olaf
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Welshpony Walter heeft door de ziekte
van Cushing last van extreme haargroei.
Afgelopen winter hadden we hem al een
keer helemaal geschoren, maar nu was
het wederom tijd om het scheerapparaat
te voorschijn te halen. Vanwege de kou
’s nachts krijgen de geschoren pony’s
in het begin een regendekentje op. Na
een paar weekjes kan die deken wel af
en hebben ze een prachtig gladde vacht.
Ook het eerste vliegenmasker is al weer
opgezet, en wel bij onze pony Fiësta.
Het masker voorkomt dat haar neus zal
verbranden in de zon, die overdag al best
krachtig kan zijn in deze tijd van het jaar.
Waltertje

Fiësta

Pukkie, Lizzy, Fleur en Lizzy

Shetlandmerries Pukkie, Lizzy, Lizzy en Fleur zijn verhuisd
naar het weiland in de Geraniumstraat. Vorig jaar hebben hier
ook een aantal pony’s gestaan, maar door bouwwerkzaamheden
zijn die toen verhuisd en inmiddels is de wei ook een stuk kleiner
geworden. Voor de dames maakt dat echter niks uit: zij moeten
allemaal een beetje aan de lijn denken, en hoe minder gras er voor
hen staat hoe beter het eigenlijk is. Ook hebben we hen alle vier
gewassen met Neocidol, omdat ze last hadden van jeuk en we bij
een van de dames een paar luizen hebben gevonden in de vacht.
Pukkie en Fleur

Tijdens de wintermaanden blijven er soms spullen
liggen van mensen die bij hun paard op bezoek zijn
geweest. Hiernaast een foto van enkele van deze
gevonden voorwerpen. Het zijn een geel/bruine
winterjas, een inklapbare zitstok en een headset
om muziek mee te luisteren. Mocht een van deze
spullen van jou zijn, laat het me dan even weten.

Gevonden voorwerpen

Helaas is deze maand Draver Nolan verhuisd naar
een stal vlak bij zijn eigenaar in de buurt. Het was
erg fijn dat daar een plekje voor Nolan vrij kwam,
zodat zijn eigenaren hem nu vaker kunnen bezoeken.
Wij hopen dat Nolan het er naar zijn zin zal hebben.
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Door het vertrek van Nolan komen Laresto en Rico nu met zijn tweetjes te staan. Zij zijn als laatste paarden dit
jaar naar de wei verhuisd, zodat nu alle paarden en pony’s van onze stal weer lekker buiten in de wei staan.

Rico met Sandra op weg naar de wei

Shetlanders slapen uit

Met onze oude pony’s Mandy, Marleen en Twiggy gaat het
uitstekend! Om hen zo goed mogelijk op gewicht te houden
staan zij in een extra volle wei, samen met een aantal koeien.
Zelfs de eerst zo magere Fjord Mandy ziet er inmiddels weer
heel netjes uit.

Janouk wordt bekapt

Fjord Mandy

Onze hoefsmid, Ronnie van Haperen uit Teteringen heeft dit keer onze grote pony’s en onze oude pony’s bekapt.
Half mei zijn de paarden aan de beurt, en daarna half juni weer de Shetlanders.

Mooie plaatjes bij de paarden in de polder
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Dit 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 het klepelmaaien van onze weilanden, de strijd tegen het Jacobs Kruiskruid en de
tijdelijke verhuizing van Shetlanders Remi en Snoet.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Zodan en Wibo

4

