~ Nieuwsbrief oktober 2014 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van oktober 2014.
Ik zou graag ons nieuwe paard Ilientje aan jullie willen voorstellen. Ilientje is een voskleurige KWPN-merrie met
een stokmaat van 1.67 meter. Ze heeft een onregelmatige bles vanuit haar rechter neusgat en een kale sneb, drie
halfwitte beentjes en een wit sokje aan haar linker voorbeen. Ilientje is geboren op 1 mei 1990 en nu dus 24 jaar
oud. Haar vader is Obrecht (v. Lucky Boy) en haar moeder Volientje (v. Rigoletto). Samen met haar eigenaar heeft
Ilientje tot de M2 dressuur gereden. Daarna gingen ze op de recreatieve toer, en hebben ze vele mooie buitenritten
gemaakt. Ilientje kan net als een hond een “poot” geven. Helaas heeft ze de ziekte van Cushing, een goedaardige
tumor in de hypofyse van de hersenen die zorgt voor een verhoogde uitscheiding van bepaalde hormonen. Ze krijgt
hier echter medicijnen voor en lijkt er verder geen last van te hebben. Ilientje is een hele lieve en zachtaardige
merrie. Ze was altijd heel voorzichtig als er kindjes op haar reden, en ook naar andere paarden toe is ze heel lief en
sociaal. Het kostte ook totaal geen moeite om Ilientje in onze paardengroep te introduceren; ze werd meteen
geaccepteerd en het is alsof ze hier al jaren staat. We zijn erg blij met deze lieve schat en we hopen dat we nog
jaren van haar mogen genieten.

Ilientje

Onze nieuwe vrijwilligster Kitty (samen met Fjord Mandy)

Verder zou ik graag nog iemand aan jullie voor willen stellen, namelijk onze nieuwe vrijwilligster Kitty. Kitty
woont vlak bij ons in het dorp Terheijden. Ze rijdt eenmaal in de week paard op een manege en is dirigent van
beroep. Kitty had wat vrije tijd over en omdat ze graag met paarden werkt leek het haar leuk om bij ons te komen
helpen. Momenteel is ze hier twee ochtenden in de week, waarin ze voornamelijk de paarden borstelt en helpt met
allerlei voorkomende klusjes zoals het assisteren van de hoefsmid en het verhuizen van paarden. We heten haar bij
deze van harte welkom, en hopen dat ze het heel erg naar haar zin gaat hebben bij ons.
Er zijn deze maand gelukkig minder zieke paarden dan vorige maand, maar toch hebben we er nog een paar:
New Forest merrie Janouk had een opgezet been vanwege ontstoken mok. Ze heeft hiervoor een spuit, medicijnen
en zalf gekregen van de dierenarts, en we hebben haar uit de wei gehaald en in de groepsstal aan huis gezet.
Gelukkig is haar been inmiddels weer bijna helemaal genezen en wellicht kan ze zelfs weer even terug naar de wei
voordat de winter echt gaat beginnen. Met onze oude KWPN-merrie Famira gaat het helaas nog steeds niet goed.
Hoewel ze weer medicijnen krijgt en ook nog steeds op stal staat heeft ze nog steeds last van haar benen en loopt ze
moeilijk. Wellicht dat het dan ook niet alleen de hoefbevangenheid is waar ze last van heeft, maar ook haar artrose.
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Binnenkort zal de dierenarts langskomen om röntgenfoto’s te maken van haar benen, zodat we meer weten. Friese
merrie Queen heeft een tijdje heel goed gelopen, maar inmiddels heeft ze toch af en toe weer last van haar zere
knie. De dierenarts heeft hier vorige maand naar gekeken en verteld dat ze waarschijnlijk een acute vorm van
artrose heeft. We kijken het nog maar even aan, en hopen dat ze snel weer beter zal zijn! Sommige van onze oude
pony’s beginnen weer last te krijgen van diarree. Welshpony Walter en Shetlander Snoet hadden zo’n vieze staart
dat we deze even gewassen hebben. Waarschijnlijk komt het door het slechte weer, waardoor het gras veel natter is
en de paarden ook meer vocht binnenkrijgen. Hun rantsoen aanvullen met hooi helpt helaas niet, omdat dit groepje
pony’s dat niet goed meer kan verteren vanwege hun hoge leeftijd en ze daar juist nog meer diarree van krijgen.

De staart wassen van Shetlander Snoet

Peesje afgescheurd

Een ongeluk zit in een klein hoekje!! Ik heb mijn vinger gestoten en daarbij is er een peesje afgescheurd. Het topje
van mijn middelste vinger kan ik daardoor niet meer strekken. Ze noemen dat een “Mallet Finger”. Ik moet nu
acht weken een spalkje aan, en hopen dat het peesje dan weer aangroeit. Ook moet ik iedere week langsgaan bij de
ergotherapeut voor controle. Erg onhandig dus, maar gelukkig is het niet pijnlijk.
Met onze oudste pony van stal, Twiggy, gaat het ook weer beter!! Na een maand zalfjes smeren en verplicht binnen
staan wanneer de zon scheen lijkt het ergste nu wel achter de rug te zijn. Twiggy heeft last van fotosensibiliteit,
waarbij de witte delen van haar huid plotseling overgevoelig zijn voor zonlicht. Alle plekken waar Twiggy witte
vacht had zijn inmiddels kaal geworden, maar op de nieuwe huid begint al weer nieuwe vacht te groeien. Omdat ze
erg moeilijk op gewicht kan blijven, hebben we haar inmiddels weer terug in de wei gezet. Wel heeft ze op zonnige
dagen een beschermende deken op om de kwetsbare nieuwe huid te beschermen. Het gaat nu dus gelukkig weer
prima met Twiggy, en we hebben goede hoop dat deze krasse tante in mei haar 40ste verjaardag bij ons zal vieren.

De oude vacht laat los; nieuwe vacht zit er al eronder

Bescherming tegen de zon
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De paarden, met Irzan (links) en Argus (midden) op de voorgrond

Omdat het logistiek gezien wat lastig was om onze paardengroep van 10 paarden tegelijkertijd te verhuizen,
hebben we hen vorige maand opgesplitst en de eerste 5 paarden alvast naar een nieuwe wei gebracht. Deze maand
zijn de andere 5 paarden verhuisd en is de groep weer samengevoegd. De paarden waren erg rustig en lijken het
wel fijn te vinden dat ze weer bij elkaar staan. Alleen ons jonge paard Argus is een paar dagen van slag geweest en
heeft zich aardig druk lopen maken. Gelukkig is ook hij inmiddels weer helemaal gekalmeerd.

Bruintje, Fylkir, Snoet en Walter

Verder is ook Shetlander Snoet weer verhuisd. Hij staat nu bij Walter, Bruintje en Fylkir. Dit zijn allemaal
pony’s die niet teveel gras mogen hebben, maar die wel zoveel mogelijk buiten moeten blijven in de wei. We
hebben hen tijdelijk even in een wei voor onze koeien gezet aan huis, maar binnenkort zullen ze weer terug
verhuizen naar hun weilanden aan de Linieweg. Onze oude pony’s Marleen, Mandy en Twiggy zijn ook verhuisd,
en wel naar een nieuwe wei aan de Thijssenweg in Wagenberg waar extra veel gras staat. Deze 30-plussers hebben
namelijk moeite om goed op gewicht te blijven, en met de winter in het vooruitzicht moeten de dames nog zo veel
mogelijk gras kunnen eten, zodat ze een reservevoorraadje kunnen aanleggen voor de winterkou.

Marleentje, Mandy en Twiggy
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Onze hoefsmid, Ronnie van Haperen uit Teteringen heeft in oktober onze grote pony’s bekapt. Het kostte wat
moeite en een paar spuiten Tranquigel, maar uiteindelijk heeft ook onze druktemaker Lido zich rustig door de
hoefsmid laten behandelen. Shetlander Gijs had een vreemd voetje, waarbij een van zijn achterhoeven opeens veel
langer was gegroeid dan de rest. Ook hem heeft Ronnie bekapt, en gelukkig lijkt dat voldoende te zijn en heeft Gijs
verder nergens last van. Haflinger Henny bleek last te hebben van een hoefzweer. De smid heeft deze open
gesneden, en gelukkig loopt de dame nu weer helemaal goed. Verder waren er geen gekke dingen. In november
zijn de paarden weer aan de beurt om bekapt te worden, en in december de Shetlanders.

Lido wordt bekapt

Liberty staat heel braaf stil voor de hoefsmid

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 verhuizen van onze ponygroep naar een “winterwei”.
Op 19 november is er weer vers rundvlees van onze eigen koeien. Op www.boschend.nl staat meer informatie over
de natuurlijke manier waarop we de Blonde d’Aquitaines houden. Je vindt er ook onze bestellijst.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)
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