~ Nieuwsbrief maart en april 2015 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van maart en april 2015. Wederom hebben we een aantal nieuwe paarden
die we graag aan jullie willen voorstellen, en toevalligerwijs zijn ze dit keer allemaal schimmelkleurig:
Silvie is een merrie met een stokmaat van 1.51 meter
hoog. Ze is geboren op 1 mei 1999 en dus pas 16 jaar
oud. Ondanks haar vrij jonge leeftijd heeft Silvie veel
last van haar benen en kan ze niet bereden worden. Ze
loopt vaak moeilijk en ligt ook veel. Toch heeft deze
dame het prima naar haar zin in de wei en lijkt ze ook
erg te genieten van haar tijd hier. Ze kan prima met de
andere paarden overweg, maar op mensen is ze niet zo
gesteld. Je kunt haar met veel moeite wel een beetje
borstelen, maar zodra je haar wilt vangen loopt ze weg.
Door haar met een draadje apart te zetten in een hoek
van de wei lukt het meestal wel om haar te pakken, en
wanneer ze eenmaal een halster aan heeft laat ze zich
verder wel gewoon behandelen.

Silvie

Daarnaast hebben we nog twee nieuwe paarden, die afkomstig zijn van een manege. Jolly (officiële naam Falada)
is een Amerikaanse Appaloosa merrie. Ze is geboren op 31 mei 1992 en is nu dus bijna 23 jaar oud. Haar vader
heet Sonny af Hojmark, haar moeder Padok. Jolly is zwartbruin geboren, maar is nu schimmelkleurig met
voornamelijk donkere vlekken op haar achterhand. Deze vlekken zijn typisch voor het ras, net als haar kleine staart.
Appaloosa’s hebben namelijk maar weinig beharing. Jolly is een vriendelijke en gezonde merrie, die het prima doet
in onze paardengroep. Haar vriendje is Hunter, een schimmelruin van 1.50 meter hoog. Volgens zijn papieren is
Hunter eveneens 23 jaar oud, maar wij denken dat hij een stuk ouder is. Hunter is een heel rustig en bedaard paard,
dat wel ontzettend eigenwijs kan zijn. Hij kan door zijn leeftijd niet meer zo goed mee in de gewone groep. We
willen hem dan ook bij onze oude pony’s plaatsen, maar Hunter wilde zelf graag bij de ponygroep staan in de wei
ernaast. Uiteindelijk hebben we hem maar zijn zin gegeven. Hunter heeft veel last van diarree en is ook wat te
mager. We hopen dat hij door de onbeperkte weidegang die hij hier heeft weer wat aan zal komen.

Jolly & Hunter
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Onze tijdelijke paarden Sjentrie en Manoah zijn inmiddels weer vertrokken. Ze hebben een tijdje samen in de
grote wei aan de Zanddijk gestaan. Voor de Tinker Manoah is een andere eigenaar gevonden, en Sjentrie gaat met
zijn baasje mee naar een andere pensionstal bij haar in de buurt. Helaas hebben we ook een paard laten inslapen
deze maand. Irzan, onze lieve Gelderse vosruin. Irzan was vrijwel blind maar kon zich toch prima redden in onze
paardengroep. Zijn vriendje Lido was erg aan hem gehecht, en was behoorlijk overstuur door het afscheid. Ook wij
zullen Irzan heel erg missen. Hij is 25 jaar geworden.

Irzan en Lido

Laresto, Lido en Toppie

Lido staat nu bij onze ruinen Laresto en Toppie, en dat klikt erg goed. De drie heren zijn dan ook gezamenlijk
verhuisd naar het weiland in Terheijden. Hartelijk dank hiervoor aan alle verhuizers; Esther, Nathalie, Kitty en
Marianne. Het is namelijk een flink eind lopen naar de wei, en de paarden waren dit keer ook niet op hun braafst...
Inmiddels zijn alle paarden weer verhuisd naar hun weilanden behalve Bartje, Fleur en Lizzy. Deze drie
Shetlanders staan afwisselend in de paddock en op het stouwpadje en zullen op een later moment naar de wei gaan.

Lizzy, Bartje en Fleur

Pancho, Ilientje, Queeny en Missy
Olaf, Blacky, Patje en Odin
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Ons vriendelijke bruine paard Muppet heeft last gekregen van hoefbevangenheid. Normaal gesproken komt dit voor als paarden in de
wei staan, maar Muppet heeft het gekregen terwijl hij op stal stond.
Heel vreemd dus. Hij heeft medicijnen gekregen van de dierenarts
(pijnstillers en ontstekingsremmers), en inmiddels is hij weer beter.
We houden hem echter nog een tijdje langer op stal dan zijn vriendjes,
die allemaal al weer lekker in de wei staan. Gelukkig heeft Muppet
genoeg gezelschap. Mr Joe, Henny en Wibo uit de ponygroep waren
te dik, en moeten daarom eveneens wat langer op stal blijven voor ze
weer de wei in mogen. Ook Shetlandertje Snoet staat nog even bij
Muppet op stal. Hij is chronisch hoefbevangen, dus ook voor hem is
het jonge voorjaarsgras niet goed. Muppet en Snoet zijn oude vrienden
(ze zijn van dezelfde eigenaar), en het is grappig om te zien dat ze
direct weer naar elkaar toe trekken. Zouden ze elkaar nog kennen?

Pancho wordt gewassen met hulp van de eigenaar van Ilientje

Helaas heeft een aantal paarden en
pony’s last van schimmel. Hoewel
dit erg besmettelijk is en voor kale
plekken zorgt in de vacht, is het
voor de dieren zelf verder gelukkig
niet pijnlijk of vervelend. We zijn
bezig om de paarden hiertegen te
wassen met Imaverol, en gelukkig
lijkt dit goed te werken. Deze
behandeling moet een aantal keren
herhaald worden, maar inmiddels
zien Missy, Easy, Ilientje, Pancho
en Pamela er weer een stuk beter
uit. Mocht je op visite gaan dan is
het raadzaam deze paarden voor de
zekerheid niet te aaien of borstelen.

Snoet en Muppet

We poetsen ons een ongeluk, en gelukkig
zijn de meeste paarden door het grootste
deel van hun rui heen. Er blijft echter nog
genoeg te poetsen over voor eigenaren die
hun paard of pony komen bezoeken, zoals
hieronder bij de eigenaartjes van Blacky.

Sanne en Femke hebben hard gewerkt…

Onze Blonde d’Aquitaine koeien met kalfjes
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Op woensdag 20 mei is er weer vers rundvlees van onze eigen Blonde d’Aquitaines. Ons vlees is van koeien die
op de boerderij geboren zijn en daarna een rustig en prettig leven hebben gehad. Je weet dus wat je eet! Bestellen
van het verse vlees kan via de bestellijst op onze website www.boschend.nl. Met de zomer voor de deur, staan ook
de BBQ pakketjes weer op de bestellijst. Neem gerust even contact op als je bijzondere wensen hebt.
Tijdens een flinke storm afgelopen maand is het dak van de groepsstal van de paarden kapot gewaaid. Het ging
hierbij om een asbest dak, dus er moest een speciaal bedrijf langskomen om de kapotte stukken te verwijderen, en
het oude dak te vervangen. We mochten een paar dagen lang het terrein niet op toen de werklui daar bezig waren,
maar de paarden hebben verder van het hele gebeuren weinig last gehad.

Asbest platen worden van het dak gehaald

Onze hoefsmid, Ronnie van Haperen uit Teteringen, heeft in maart de volgende paarden bekapt: Muppet, Nimphe,
Queen, Pancho, Wibo en Henny, en de volgende Shetlanders: Patje, Peer, Fleur, Bartje, Lizzy en Snoet. In april
waren Sjentrie, Hunter, Jolly, Easy, Missy en Ilientje aan de beurt. Half mei wordt de hele ponygroep bekapt en
half juni de Shetandgroep.
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 onze nieuwe paarden, de Friese merrie Nynke en de kruising Haflinger/Fries
genaamd Matz.
Graag tot de volgende keer!
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Boer Ikor helpt opa mee in de wei

Marleen, Twiggy en Mandy
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