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~ Nieuwsbrief augustus 2014 ~ 
 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van augustus 2014. 
 
Allereerst zal ik onze nieuwste pony aan jullie voorstellen:  
Bruintje  is een stekelvoskleurige Shetlandruin. Hij is op 19 
januari 1984 geboren, en nu dus 30 jaar oud!! Ondanks zijn  
aanzienlijke leeftijd is Bruintje nog fit, energiek en in goede  
gezondheid. Op zijn vorige stal was hij erg afgevallen, maar  
nu hij bij ons weer lekker in de wei staat zijn er al snel weer  
wat kilootjes aangekomen. We hopen dan ook dat deze oude  
heer hier nog fijn wat jaartjes van zijn pensioen kan genieten.  
Bruintje is een hele brave maar ook een tikkeltje eigenwijze  
pony. Hij laat zich soms bijvoorbeeld niet heel gemakkelijk 
vangen in de wei. Hij staat nu bij Floortje, Fylkir en Walter,  
en voelt zich bij deze pony’s helemaal op zijn gemak.        Bruintje  
 
 
          Met onze nieuwe paarden van  
          vorige maand gaat het prima.  
          Liberty  is erg gehecht geraakt  
          aan Haflinger Henny, en loopt  
          haar overal achterna. Ook Argus 
          heeft het in de paardengroep erg 
          naar zijn zin. Hij is vriendjes  
          geworden met Lido en Irzan, en 
          hij is (ondanks zijn jonge 
          leeftijd) gelukkig heel rustig. 
 
 
 
 
 
   We hebben weer een mooie voorraad stro voor komende winter 

 
 
Begin van de maand hadden onze oude pony’s 
Marleen, Twiggy en Mandy zo’n dikke vacht 
dat we besloten deze oude pony’s te scheren. De  
herfst is namelijk nog ver weg, en op zonnige 
dagen hadden ze behoorlijk last van de warmte. 
De eigenaren van Marleen zijn komen helpen 
met dit klusje en hebben niet alleen de pony’s  
mee verhuisd, maar hen ook geschoren. Het 
resultaat mag er wezen: hartelijk dank hiervoor!      Marleentje wordt geschoren 
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Naast hooi hebben we natuurlijk voor de winterperiode ook stro nodig, om de stallen mee op te strooien. Nu de 
tarwe van het land wordt gereden is de juiste tijd om voorraad in te slaan. Een paar keer met de trekker op en neer 
rijden, en we hebben nu weer voldoende voorraad om de komende winter weer mee door te kunnen komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Henny met zonnekapje           Wibo en Goldie kunnen prima met elkaar overweg 

 
 
De oude pony’s zijn deze maand ook verhuisd naar een andere wei,  
onderaan het viaduct in de Binnenpolder van Terheijden . Zij staan  
hier weer samen met onze koeien, en het is de bedoeling dat binnen  
een paar weken het lekkerste en jongste gras uit deze wei door hen 
opgegeten zal zijn. Daarna zullen ze namelijk nogmaals over gaan  
naar een nieuwe wei, en kan onze paardengroep de rest van het gras  
uit deze wei opeten en er hopelijk tot ver in het najaar blijven staan.   
 
Doordat de oude pony’s en de koeien verhuisd zijn, hebben we de 
wei van de pony’s groter gemaakt. Zij lopen nu ook op het grote stuk 
achteraan in de wei, wat we van te voren nog even hebben gemaaid 
met de klepelmaaier. Zo hebben ze nu lekker veel ruimte maar toch 
ook niet al te veel gras. Haflinger Wibo was vorige maand naar dit  
groepje verhuisd. Hij heeft het erg naar zijn zin tussen alle merries,  
want samen met Mr Joe is hij de enige ruin van het groepje pony’s. 
             Mandy in de nieuwe wei met lekker veel gras… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Onkruid geknipt bij de pony’s                Peer, Toppie, Gijs en Olaf weer lekker samen in de wei 

 
 



 3 

Het blijft veel werk: het onderhoud aan de weilanden, en dan met name het bestrijden van het onkruid . Elke week 
lopen we wel een keer met een snoeischaar en kruiwagen door het gras om Ridderzuring of Jacob Kruiskruid weg 
te knippen. Ook hebben we deze maand wederom met de klepelmaaier een aantal weilanden gemaaid.  
 
Er zijn deze maand een aantal ziektegevalletjes geweest bij de paarden. Onze grote KWPN-er Famira blijkt 
hoefbevangen te zijn. Zij krijgt nu medicijnen en we hebben haar naar huis gehaald, en gelukkig gaat het inmiddels 
wel weer beter met haar. Ook een aantal Shetlanders hebben we uit voorzorg uit de wei gehaald, omdat ze niet 
helemaal goed meer liepen. Eerst zijn Peer, Gijs en Toppie een paar weekjes naar stal gekomen, en daarna Snoet en 
Remi. Gelukkig helpt een paar weekjes hooi altijd prima, en inmiddels zijn ze dan ook allemaal weer terug 
verhuisd naar de wei. Friese merrie Queen heeft al een tijdje last van een dikke knie. We dachten dat dit met rust 
vanzelf wel over zou gaan, maar tot op heden loopt ze nog steeds wat moeilijk. Ook hebben een aantal paarden last 
van zonnebrand op hun neus. We hadden de vliegenmaskers inmiddels af gedaan bij alle paarden en pony’s, maar 
Marleen, Henny, Irzan en Lido hebben weer een kapje op gekregen, zodat hun neus beschermd is tegen de zon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hoefsmid Ronnie bekapt Famira en Zodan. Ponymeisje Britt kwam gezellig een dagje helpen tijdens de zomervakantie 

 
 
Onze hoefsmid, Ronnie van Haperen uit Teteringen heeft in augustus onze paarden bekapt. Helaas had onze 
stermerrie Nimphe daar wederom geen zin in en liet zij zich mooi niet vangen. Ook KWPN-er Lido werkte niet zo 
goed mee. Hij liet zich weliswaar netjes vangen, maar maakte zich daarna zo druk dat bekappen eigenlijk niet 
mogelijk was. De eerstvolgende keer dat de hoefsmid er is zullen we nog een poging wagen. Half september zijn de 
Shetlanders weer aan de beurt om bekapt te worden, en in oktober de grote pony’s. 
 
Dit was het weer voor deze keer! Volgende maand is er  
weer een nieuwsbrief, dus houd je mailbox in de gaten.  
Je kunt dan lezen over het vertrek van ons mooie bonte  
springpaard Zodan, en de verhuizing van de paarden. 
        
Groetjes, 
Sandra Janssen        

(Pensionhoudster/eigenaar) 
 
        Argus heeft het prima naar zijn zin 


