~ Nieuwsbrief januari en februari 2015 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van januari en februari 2015. De winterperiode is voor ons de drukste
periode van het jaar dus vandaar dat we van twee maanden samen verslag doen, en er is ontzettend veel gebeurd…
We hebben er een aantal nieuwe paarden bij gekregen. Odin is een voskleurige Shetlandruin van 85 cm hoog. Hij
heeft lichte manen en staart en een hele dikke pluisvacht. Hij is geboren op 17-5-1990 en nu dus 24. jaar oud. Zijn
vader heet Allright v. Spuitjesdom, zijn moeder heet Zita v. St. Anja. Odin is een pittig paardje met een
gebruiksaanwijzing en een aantal gezondheidsproblemen. Zo heeft hij kanker aan zijn geslachtsdeel en lijdt hij aan
de ziekte van Cushing. Hij krijgt hiervoor medicijnen, en kan gewoon met de andere pony’s strakjes de wei in.
Odin is door de dierenbescherming in beslag genomen en daarna terecht gekomen bij zijn huidige baasje. Met een
hoop tijd en moeite is het haar uiteindelijk gelukt om Odin weer wat op te knappen en vertrouwen te geven in
mensen. Het blijft een beetje een zorgenkindje, maar we hopen dat we nog lang van deze ukkepuk mogen genieten.

Odin

Manoah

Sjentrie

Manoah is een stoere bruinbonte Tinker merrie van ongeveer 1.60 meter hoog. Haar vader heet Thunder en haar
moeder Kylie. Ze is geboren op 23-7-2008 en nu dus 6 jaar oud. Eigenlijk is dat wel te jong voor onze stalling,
maar in principe is Manoah hier maar tijdelijk. Ze is beleerd onder het zadel en voor de kar, en haar eigenaar wil
graag nog wat ritjes met haar gaan maken en is op zoek naar een andere stal waar wel met haar gereden kan
worden. Haar vriendje heet Sjentrie (officiële naam Moerputten Sjentrie). Hij is een zwartbruine New Forest ruin
van ongeveer 1.40 meter hoog. Zijn vader heet Brummershoeve’s Boss en zijn moeder Moerputten Lady Joke.
Sjentrie is geboren op 9-5-1995 en nu dus bijna 20 jaar oud. Sjentrie is een pony met karakter. Ook hij is beleerd
onder het zadel en voor de kar, maar hij mag nu van zijn welverdiende pensioen genieten.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een van onze paarden, en wel van onze lieve oude “opa”
Branco. Hij kreeg steeds meer last van zijn gewrichten en van stijfheid en zijn eigenaren vonden het tijd geworden
om hem in te laten slapen. Branco was een erg rustig en braaf paard, maar toch hebben we wel wat gekke dingen
met hem mee gemaakt. Zo sprong hij een keer dwars door een stalen hek heen om bij zijn paardenvriendje te
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kunnen blijvem, en kwam hij een andere keer vast te liggen in een greppeltje in de wei. De tractor moest er aan te
pas komen om hem er weer uit te krijgen. Branco is 28 jaar geworden. We zullen hem erg missen.

Branco en Queen

Pancho met zijn voerzak

Begin januari was het erg koud en heeft het ook een aantal keer behoorlijk gesneeuwd. De paarden die op dat
moment nog in de wei stonden zijn toen ofwel snel opgehaald (met dank aan onze stalhulp Kitty en haar man),
ofwel bijgevoerd met hooi. Sneeuw of vorst zorgt altijd voor een hoop extra werk bij de paarden, maar gelukkig
vinden de dieren het zelf nooit zo vervelend en levert het ook veel mooie plaatjes op.

Marleen

Fylkir, Bruintje en Snoet
Easy, Missy en Ilientje
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Met twee dierenartsen sterk aan het werk

Gebitsonderzoek bij Mr Joe

Zoals ieder jaar tijdens de winterperiode, is ook nu de dierenarts weer langs gekomen om de paarden en pony’s in
te enten tegen Tetanus en Influenza, en hun gebitten te controleren. Van de 36 pony’s zijn er in totaal 12 gebitten
behandeld, dat is dus precies een derde. Bij de meeste dieren ging het om wat klein onderhoud zoals het bijvijlen
van scherpe randjes, maar bij een aantal is er ook flink gewerkt. Bij Pamela zijn er twee joekels van kiezen uit
getrokken. Ook bij Missie is er een kies getrokken, en bij Welshpony Marleen een snijtand en een klein stukje kies
dat waarschijnlijk al eerder een keer was afgebrokkeld. Met alle patiënten gaat het inmiddels gelukkig weer prima.

Pamela

Missie

Marleen

Verder waren er de afgelopen periode nog wat gezondheidprobleempjes. Onze vosruin Mr Joe had net als vorig
jaar tijdens de winterperiode weer een dikke koker. De dierenarts is langsgekomen en heeft het hele zaakje
schoongemaakt en vochtafdrijvers voorgeschreven. Ook Friese merrie Queeny had last van dezelfde kwaaltjes als
vorig jaar tijdens de winter: regenschurft en beenschurft. Ook voor haar is de dierenarts langsgekomen, die haar een
aantal inentingen heeft gegeven. Ook hebben we haar benen en achterhand geschoren zodat we de aangetaste delen
beter kunnen wassen. Verder zijn we een aantal paarden aan het bijvoeren in de groep met behulp van een voerzak.

Remi en Gijs worden een beetje bijgeknipt

Queeny
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Nieuwe houtsnippers bij de paarden

We zijn altijd erg blij als we tijdens de wintermaanden van de
gemeente houtsnippers krijgen van takken die zij gesnoeid en
gehakseld hebben. De snippers komen in de stallen te liggen van
de paarden van en de pony’s aan huis, die daardoor een heerlijk
zachte en vooral droge bodem hebben tijdens de winterperiode.
Hierdoor voorkom je veel beenproblemen zoals mok en rotstraal.

Nieuw dak voor de ponystal

Eind vorig jaar is het dak vervangen van onze ponystal. De oude
platen bevatten asbest, dus het was een hele onderneming om die
op de juiste manier te verwijderen. Inmiddels liggen de nieuwe
dakplaten weer op de stal, en kunnen de pony’s weer heerlijk
binnen staan en genieten van hun prachtig verbouwde stal.

Kitty brengt Pamela en Janouk weer naar stal

Ook het varken wordt verhuisd
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Ook onze oude melkstal aan huis is eind vorig jaar flink verbouwd. Inmiddels zijn de bouwvakkers binnen met de
afwerking bezig, en zal de ruimte binnenkort in gebruik genomen kunnen worden als boerderijwinkel. In de winkel
zal op woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag vlees verkocht worden van onze eigen Blonde d’Aquitaine koeien.
Een uitnodiging voor de officiële opening volgt nog, en uiteraard ben je ook daarna van harte welkom om een keer
een kijkje te komen nemen en te proeven van ons overheerlijke rundvlees.

De oude stal…

met een nieuwe look!!

Met het eind van de winter in zicht beginnen de eerste pony’s al weer flink te verharen. Omdat sommige van de
oudere pony’s veel last kunnen hebben van hun kriebelvacht en het hen veel energie kost om door de rui heen te
komen helpen we ze soms een handje door hen te scheren. Ook waren er een paar pony’s die last hadden van
luizen, en die we met hun dikke wintervacht daar niet voor konden behandelen. Op dit moment zijn Pukkie, Fylkir,
Snoet, Walter en Patje geschoren. Heel veel dank daarvoor aan onze vrijwilligsters Kitty en Nathalie

Nathalie scheert Pukkie…

Luizen

…en Patje

Pukkie

Bruintje en Fylkir met hun zomerlook
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Waltertje voor het scheren….

En Waltertje na het scheren…

Onze hoefsmid Ronnie van Haperen uit Teteringen heeft in januari onze pony’s bekapt, en in februari onze
paarden. Ons donkerbruine paard Muppet heeft last van scheuren in zijn hoeven, en wordt daarom regelmatig
bijgevijld door Ronnie. Half maart komt de hoefsmid weer langs om onze Shetlanders te bekappen.
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 paarden en pony’s weer terug naar hun weilanden.
Graag tot volgende maand.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Met een dikke groet van kale Snoet
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