~ Nieuwsbrief mei 2014 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van mei 2014. Ook deze maand weer volop bedrijvigheid op onze
boerderij! Zo zijn we op het moment erg druk met het onderhoud aan de weilanden. Het onkruid wordt gemaaid
met de klepelmaaier of met de hand verwijderd, en de slootkanten worden eveneens gemaaid zodat er voldoende
stroom op de omheiningen kan blijven staan. Alles bij elkaar een heel karwei, en het groen blijft maar groeien….

Peer en Gijs (links) en Black, Olaf en Toppie (rechts) kijken rustig toe hoe Niels de wei klepelmaait

Nette slootkantjes

Niels aan het klepelmaaien
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Ridderzuring geknipt in de wei….

…dat vervolgens wordt afgevoerd met de aanhanger.

Naast het werk aan de weilanden waren er deze maand ook genoeg onderhoudsklusjes aan de pony’s. Sommige
dieren hebben we op dieet gezet door hen bijvoorbeeld even naar huis te halen of in de wei een graaskorfje op te
doen. Verder begonnen een aantal dieren last te krijgen van zonnebrand, zoals ons Gelderse paard Irzan, en bij de
pony’s Marleen, Henny en Joe. Een vliegenmasker met neusflap werkt prima tegen de zon, en met een beetje zalf
erop is binnen een paar dagen de zonnebrand meestal wel verdwenen. Enkele paarden hadden verder nog last van
mok (Branco en Marleen), regenschurft (Queen) en schimmel (Missie). Onze Shetlandmerries hadden last van
jeuk, dus hen hebben we voor de zekerheid nog een keer gewassen met Neocidol (tegen luizen). Hartelijk dank aan
de eigenaar van kleine Lizzy, die ons daarbij geholpen heeft. We smeren en wassen dus heel wat af deze maand,
maar gelukkig lijken alle middeltjes goed te werken en zijn alle paarden en pony’s inmiddels weer tiptop in orde.

Shetlander Lizzy wordt gewassen tegen de jeuk

Het groepje Shetlandruinen

Shetlanders Remi en Snoet een paar weekjes op stal en op dieet

Irzan met zijn nieuwe vliegenmasker
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De grote pony’s: Henny, Fiësta, Janouk, Goldie, Pamela en Joe

Geheel onverwacht heeft onze stalhulp John zijn ontslag genomen, vanwege de lange reistijd vanaf zijn
woonplaats Oudenbosch. We zijn dan ook per direct op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger (minimum leeftijd
20 jaar) om ons te helpen met alle voorkomende werkzaamheden op en rond de boerderij. Werkdagen in overleg,
maar minimaal enkele middagen of ochtenden in de week (ma/di/wo/do/vr). Wij bieden een reiskosten- en
vrijwilligersvergoeding en uiteraard een heeeeele leuke plek voor iemand die graag buiten bezig is en met dieren
werkt. Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar denoudenstal@hotmail.com of bellen op 06-28580081.
Om er voor te zorgen dat onze oude pony’s Marleen, Twiggy en Mandy op gewicht blijven moeten ze zo veel
mogelijk jong gras tot hun beschikking hebben. We hebben hen bij onze koeien in de wei gezet, die eveneens veel
gras nodig hebben. De interactie tussen beide diersoorten verloopt prima, en paard en koe voelen zich ook bij de
andere soort erg op hun gemak. Hieronder een foto van Welshpony Marleen die een dutje doet.

Zodan

Marleen doet een dutje

Nimphe bij de hoefsmid

Onze hoefsmid, Ronnie van Haperen uit Teteringen
heeft dit keer onze paarden bekapt. KWPN-er Nimphe
had geen zin om zich te laten vangen voor de hoefsmid,
dus speciaal voor haar hebben we een tweede afspraak
moeten inplannen. Met wat hulp van haar eigenaresse
liet ze zich toen gelukkig wel heel braaf vangen en ook
bekappen. Half juni zijn de Shetlanders weer aan de
beurt, en in juli zullen de grote pony’s worden bekapt.

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 verplichte dieet van Haflinger Wibo en het plaatsen van onze dazenvallen.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)
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