~ Nieuwsbrief juni & juli 2014 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief. In verband met de zomervakantie is het dit keer een tweemaandelijkse
versie geworden, met daarin een verslag van de maanden juni en juli 2014. Er is natuurlijk weer veel gebeurd, zoals
de komst van enkele nieuwe paarden
Liberty (bijnaam Limo) is een superbrave en rustige rijpony merrie. Ze is donkerbruin van kleur met een halve
witte bles en 3 witte voetjes. Alleen haar rechter voorbeentje is zwart. Op allebei haar voorbenen heeft ze wat witte
vlekjes, waarschijnlijk van wondjes vroeger van peesbeschermers. Haar geboortedatum is door de dierenarts
geschat op 1991, zodat ze nu dus ongeveer 23 jaar oud is. Ze heeft verder een stokmaat van 145 ½ cm. Liberty
heeft de laatste jaren verschillende baasjes gehad, maar allemaal zijn die nog erg gek op haar en komen ze ook
regelmatig nog bij haar op bezoek. Liberty was altijd heel fanatiek met spelletjes en ze is dol op perenijsjes.
Typisch voor Liberty is haar dikke vacht en het feit dat ze altijd een bepaald paard heeft in de wei waar ze erg gek
op is, en waar ze altijd bij staat. Ze laat zich in de wei niet zo makkelijk vangen, maar verder is het echt een lieverd.

Liberty

Argus

Argus is een vrolijke en vriendelijke KWPN ruin van de hengst Orame (v. Indoctro). Hij is geboren op 1 mei 2005
en nu dus 9 jaar oud. Argus is voskleurig met een grote druipkol en een half wit been linksachter. Hij is een goed
sportpaard: hij heeft L gesprongen en M dressuur en B eventing gelopen. Tevens kent hij veel vrijheidsdressuur. Zo
kan hij bijvoorbeeld op commando liggen, maar flemen en nee schudden vind hij toch echt het leukst! Mensen die
Argus goed kennen noemen hem ook wel “De Komiek”. Er gaat namelijk geen dag voorbij dat je niet om hem
moet lachen. Helaas kan hij door artrose niet meer uitgebracht worden in de sport en daarom staat hij nu lekker hier
om van de wei te kunnen genieten. Ondanks zijn jeugdige leeftijd gedraagt Argus zich voorbeeldig. Hij is heel lief
en sociaal en gelukkig ook erg rustig.
Ook is onze jaarlijkse zomergast Floortje er weer. Floortje is een bruinbont Shetlandmerrietje dat elk jaar in de
maanden juli en augustus bij ons komt logeren. Floortje staat in onze wei aan huis bij Fylkir en Waltertje, en kan
het vooral met Fylkir erg goed vinden. De twee staan elkaar voortdurend te krabbelen, wellicht omdat Floortje door
haar zomereczeem veel last heeft van jeuk, en Fylkir ook erg van krabbelen houdt.
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Helaas hebben we ook van twee pony’s afscheid moeten nemen.
Heel plotseling is onze lieve KWPN-pony Fiësta overleden.
Fiësta was de bruine merrie met zwarte manen in de ponygroep die
altijd een vliegenkap op had tegen de zonnebrand. We vonden haar
dood in de wei, zonder aanwijsbare oorzaak voor haar plotselinge
overlijden. We denken dan ook dat ze een hartstilstand of -infarct of
iets dergelijks heeft gehad. Fiesta is 21 jaar geworden, en ze heeft
daarvan de laatste 5 jaar bij ons gestaan. We zullen haar erg missen.

Fiesta overleden…

Omdat we te weinig met haar voor de wagen reden hebben we onze
Fellpony merrie Lievera verkocht aan een ponyclub in Overasselt.
Lievera zal daar beleerd worden onder het zadel, zodat er nog meer
kinderen plezier van haar kunnen hebben. We hopen dat Lievera het
er erg naar haar zin zal hebben, en we gaan zelf op zoek naar een
brave Shetlander om aangespannen mee te rijden.

Onze oude auto, de donkergroene Opel Frontera, kwam helaas niet meer door de APK-keuring. We hebben hem
daarom ingeruild voor een zilvergrijze Hyundai Tucson. Deze auto is lichter en zuiniger, maar kan uiteraard ook
prima een trailer trekken. De stickers op de auto zijn ook wat kleiner, maar nog steeds zijn we goed herkenbaar.

Nieuwe auto

Het is weer zomer, en door het warme en natte weer zijn er ‘s middags veel vliegen en dazen te vinden bij onze
paarden. De meeste paarden hebben daarom een vliegenmasker op gekregen, en ook hebben we onze dazenvallen
weer opgezet. Er staat er eentje bij de grote pony’s en eentje bij de paardengroep en we hebben er inmiddels al heel
wat dazen mee gevangen. Je vangt ze natuurlijk nooit allemaal, maar alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen.

Haflinger Henny met vliegenmasker

Dazenval
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Muppet, Nimphe, Pancho, Branco en Queen

Verder hebben we de paarden verhuisd naar een ander weiland. Omdat hun oude wei gemaaid moest worden
staan ze nu tijdelijk in de wei aan de Zanddijk in Made. We hoopten dat ze hier tot het najaar zouden kunnen staan,
maar momenteel gaat het zo hard met het gras dat ze volgende maand wellicht wel weer verhuisd moeten worden.
Bij de grote pony’s hebben we een aantal bomen geplant, zodat deze in de toekomst daar voor schaduw kunnen
zorgen. Het zijn populieren, die snel en hoog groeien. Bij de paarden hebben we een zonnedoek geplaatst. Deze is
niet groot genoeg voor alle paarden in de groep, maar het betreft hier een experiment. Als de constructie stevig
genoeg blijkt te zijn en de paarden er ook veel gebruik van maken kunnen we dit verder uit gaan bouwen.

Bomen geplant bij de pony’s

Schaduwdoek bij de paarden

Onze Haflinger Wibo heeft een tijdje op stal gestaan omdat hij te dik was. Hij liep ook niet helemaal goed,
waarschijnlijk (mede) door zijn overgewicht. Inmiddels is Wibo wel wat kilootjes kwijt, en is hij weer terug
verhuisd naar de wei. Wel hebben we hem nu bij de grote pony’s gezet in plaats van bij de paarden. Deze wei is
wat schraler dan de paardenwei, en we hopen dat hij hierdoor wat beter op gewicht zal blijven.
En ja, we hebben wederom een keer gehooid. Ook ditmaal zijn het weer grote gewikkelde pakken, omdat het niet
lang genoeg droog bleef om pakken zonder folie te maken. Inmiddels hebben we meer dan voldoende voorraad om
de komende winter door te komen, en kunnen we zelfs nog een gedeelte hiervan verkopen.

Nogmaals een keer gehooid
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De hoefsmid bekapt Floortje …

… en Zodan

Onze hoefsmid, Ronnie van Haperen uit Teteringen heeft in juni onze Shetlanders bekapt en in juli de grote
pony’s. Ronnie is zelfs een paar keer extra langs gekomen. Een keer omdat ons bonte paard Zodan niet goed liep.
Zodan heeft last van een peesblessure, en moet daarom zo steil mogelijk op zijn hoeven staan. Ook liep onze oude
merrie Famira kreupel op een van haar voorbenen. Wij dachten dat het een hoefzweer was, maar dat bleek niet het
geval te zijn. Gelukkig is ook zij inmiddels weer aan de beterende hand, al loopt ze nog steeds een beetje moeilijk.
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 onze nieuwe pony Bruintje, een Shetlandruin van 30 jaar oud!!
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Onze oude Draver Rico
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