~ Nieuwsbrief januari 2014 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie onze nieuwsbrief van januari 2014. Het is nog steeds heerlijk zacht weer buiten, en daar
genieten zowel wij als onze paarden van. Het is een drukke maand geweest, omdat de dierenarts zoals altijd in
januari is langs gekomen voor de jaarlijkse inentingen en gebitscontroles. Van onze 40 paarden en pony’s is bijna
de helft behandeld aan het gebit, en bij drie dieren zijn er ook tanden of kiezen getrokken. Draver Rico had een
losse kies, Welshpony Marleen een losse kies en een tand, en bij ons oude pony’tje twiggy zijn er zelfs drie kiezen
getrokken. Ook kwam de dierenarts nog een aantal vreemde dingen tegen. Zo heeft Ijslander Fylkir waarschijnlijk
last van EOTRH, een ontsteking aan zijn snijtanden, en had één pony Dracula-achtige haken op zijn kiezen zitten.

Draculapony

Getrokken kies van Draver Rico

De dierenarts controleert het gebit van Shetlander Pukkie

Kies en snijtand van Welshpony Marleen

Drie kiezen van onze oude pony Twiggy

De dierenarts heeft het verder druk gehad bij ons deze maand… Bij onze nieuwe pony van vorige maand, Mr Joe,
heeft ze geprobeerd zijn traanbuizen open te spuiten en is ook onder verdoving zijn koker schoongemaakt.
Tenslotte nog een zalfje voor zijn ogen en inmiddels gaat het weer helemaal prima met deze oude heer. Onze
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KWPN-er Nimphe had een opgezwollen achterbeen. Waarschijnlijk heeft ze een trap gekregen of is er wat vuil
gekomen in een oude draadwond aan dat been. Met een antibioticakuurtje en vochtafdrijvers, gecombineerd met
afspuiten en veel beweging, was het been gelukkig binnen enkele dagen weer helemaal beter. Ook Haflinger Wibo
had problemen met zijn benen. Hij had zich waarschijnlijk verstapt, waardoor hij kreupel liep. Gelukkig is dit na
een paar daagjes rust vanzelf weer helemaal over gegaan. Ook met ons blinde Gelderse paard Irzan gaat het nu
gelukkig weer goed. Hij was erg afgevallen, maar nu hij in een box staat is hij weer mooi op gewicht gekomen.

Shetlandruinen in de verharde paddock

De dierenarts behandelt Mr Joe

Shetlander Arlando is deze maand verhuisd naar een “gewone” pensionstal iets dichter bij de woonplaats van zijn
baasje.. We hopen dat Arlando het er naar zijn zin zal hebben, en we zullen deze lieverd natuurlijk erg missen.
Omdat het ooievaarsnest in onze wei wel regelmatig bezocht werd door ooievaars, maar nooit tot permanente
woning werd verklaard, heeft schoonvader Frans een mooi nieuw nest gemaakt. Het oude nest is verwijderd, en
met onze tractor is het nieuwe exemplaar op de oude paal geplaatst. Nu is het afwachten dus tot ze weer langs
komen vliegen, en hopen dat er dan een paartje bij ons in Brabant wil blijven wonen.

Het nieuwe ooievaarsnest

Het oude nest wordt verwijderd

Door de vele regen de afgelopen weken, hebben we nu ook onze kleine pony’s nu uit de wei moeten halen. Nissan
en Fleur staan in de paddock bij ons aan huis, en bij erg slecht weer staan ze samen in een ponystal bij onze kalfjes.
Ook Lizzy, Lizzy en Pukkie staan met zijn drietjes op stal, of buiten op het padje dat tussen de weilanden door
loopt van onze boerderij naar de stallen aan de Linieweg.
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Nissan en Fleur

Lizzy, Lizzy en Pukkie

Omdat we pas halverwege de winter zijn en onze mesthoop inmiddels aardig vol was, hebben we deze door de
loonwerker leeg laten rijden. De oude mest is verplaatst naar een depot bij ons aan huis, zodat we nu weer
voldoende ruimte hebben en we alle paarden- en koeienstallen weer wat gemakkelijker uit kunnen mesten.

Een lekker lege mesthoop

Stro voor de paarden

Sommige paarden en pony’s hadden nog wat last van dunne mest vanwege de overgang van gras naar hooi. De
paardengroep hebben we daarom bijvoorbeeld stro gevoerd naast hun gebruikelijke hooi omdat dat een stoppende
werking heeft. Ook hebben we veel staarten gewassen. Geen heel fijn klusje, omdat het buiten niet bepaald warm
is. We hopen dan ook dat alle paarden- en ponystaarten de rest van de winter mooi schoon zullen blijven.

Fylkir

Remi

Snoet

Ook onze paardeneigenaren komen soms langs om hun paard of pony lekker te poetsen. Niet alleen de dieren zijn
daar erg blij mee, maar wij natuurlijk ook. Hieronder een paar voorbeelden van de foto’s die ik daarna soms ook
toegestuurd krijg. Mooi werk!! Zoals je ziet zijn de eerste dieren inmiddels ook al weer een beetje in de rui..
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Blacky mooi gepoetst

Rico mooi gepoetst

De rui is weer begonnen

Onze Welshpony Waltertje had een erg slechte vacht doordat hij last heeft van een ziekte genaamd Cushing. Hij
stond dan ook flink te zweten op stal. We hebben hem nu geschoren, en met een lekker warm dekentje op voelt
Walter zich weer helemaal top. Hij staat samen met onze Ijslander Fylkir binnen, en beide heren krijgen slobber
bijgevoerd. Zij hebben namelijk allebei last van gevoelige darmen en kunnen het hooi niet meer zo goed verteren.

Waltertje geschoren

Pancho mooi gepoetst

Onze hoefsmid, Ronnie van Haperen uit Teteringen, heeft deze maand alle paarden bekapt. Alleen de hoeven van
Draver Rico waren nog niet nodig, dus die gaat de volgende ronde mee. In februari zijn alle Shetlanders weer aan
de beurt, en in maart 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 onder andere lezen over het mestonderzoek bij onze paarden en pony’s.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Marleen, Twiggy en Mandy
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