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Beste donateurs, 
 
In deze nieuwsbrief uiteraard hoe het gaat met Halinda sinds haar komst op 7 oktober en 
bijzonderheden over al onze paarden. Aandacht in de media voor Halinda’s pensioen en de 
opbrengsten van de Open Dag in Waarland plus de actie ‘varkentjes krassen’. Een nieuw 
bestuurslid erbij en De NL Doet dag in 2013. Maatschappelijke stagiaires die voor onze 
stichting werken en de nominatie voor de ‘Vrijwilligers zijn Top’ Award van de gemeente 
Leeuwarden. 
 

Onze paarden 
Halinda werd zondag, 7 oktober naar onze stallen in Beetgumermolen gebracht door José Baars, de 
eigenares van Manege Waarland met een aantal ruiters/donateurs uit Waarland. Halinda gedroeg zich 
heel kalm. Ze liep zonder problemen uit de trailer, keek om zich heen en verkende op haar gemak, 
lopend op het middenpad tussen buitenbak en paddock, de omgeving. 

Ze trok zich heel weinig aan van alle verwoede 
pogingen van Fellow, die met Irma in de 
paddock naast het pad stond, om haar te 
imponeren: Fellow rende heen en weer, hoofd 
ver uitgestoken over de rand van de paddock, 
alsmaar proberend indruk op haar te maken… 

Later op de middag ging ze net zo rustig haar 
stal in. Zo gespannen en nerveus als Fellow 
destijds was, zo kalm en beheerst gedroeg 
Halinda zich. Maar een echt rustig tiepje is ze 
toch niet…Helaas hadden we geen mooi droog 
najaarsweer, dus al gauw na Halinda’s komst  
konden alle paarden alleen nog maar in de 
buitenbak en paddock en niet meer in de wei. In 
die buitenbak waar Halinda eerst samen met 

Halinda ziet Tarzan  
 

o.a. Baltimore stond, ging Baltimore 
Halinda opjagen. Nota bene zijn oud- 
collega uit Waarland! Halinda is daarbij in 
de schrikdraden die rond de bak lopen 
terecht gekomen. Gelukkig is ze op tijd 
eruit gehaald en op stal gebracht, maar 
de schrik zat er best in. Besloten is toen 
om haar niet meer samen met Baltimore 
in de bak te zetten. Baltimore verhuisde 
naar het voorste deel van het middenpad 
en Halinda kreeg haar plaats in de 
buitenbak, samen met Jane, Ginger, 
Paddy, Quido en Wandtjo. Wandtjo is 
een pensionpaard van Markus en was 
Quido’s vaste maatje deze zomer. Alleen 
nu begon Halinda op haar beurt Quido en 
Wandtjo door de bak te achtervolgen... 
Quido en Wandtjo staan daarom samen 
op het voorste stukje van onze wei naast 

Halinda, kalm en op haar gemak met de ruiterploeg: 
 li: Lindsey Kooiman, midden: Monique Bosch en rechts: Daniella Officier 



de stallen. Daar liggen een aantal betonnen platen waardoor de ondergrond niet te week is en Halinda 
deelt iedere dag een aantal uren met Ginger, Paddy en Jane de buitenbak. Die combinatie werkt 
goed. Een schimmel wordt door sommige paarden toch als ‘’anders’’ bezien en we hadden al gehoord 
dat Halinda in Waarland het altijd het beste kon vinden met ‘’de bruine paarden’’. 
 

Op stal hebben we haar van plaats laten verwisselen met 
Quido, zodat ze niet meer naast Baltimore staat. Want 
Baltimore liet haar ook daar niet met rust. Hij stak nijdig 
zijn hoofd over de deur om naar haar te bijten of 
steigerde half tegen de tussenwand om haar over de 
wand heen de les te lezen. Baltimore is overduidelijk 
geen fan van schimmels…Met Quido tussen Halinda en 
Baltimore in gaat het prima. Quido is de goedheid zelve 
en Baltimore heeft het altijd goed met hem kunnen 
vinden, dus ook op stal is er rust gekomen.  
Berthus had overigens geen enkel probleem met de 
komst van Halinda. De weinige mooie oktoberdagen die 
we hadden, stond ze bij hem in de wei.  
 
 ’Bruin paard’ Ginger samen met Halinda in de buitenbak 

 

Berthus gedroeg zich gewoon vriendelijk. Destijds op de Leeuwarder Manege was hij heel goed 
bevriend met merrie Nikitha, een grote schimmel, dus Baltimore’s vooroordelen waar het witte 
paarden betreft zijn duidelijk niet de zijne.  
Helaas werd dit najaar duidelijk dat de rotstraal aan Berthus’ linker voorhoef  straalkanker is. We 
vreesden daar al langer voor, omdat in juni 2012, ondanks de lange intensieve behandeling, de 
rotstraal helemaal terug was en er ook nog een gat in de zool van zijn hoef was ontstaan. Gerard 
Nielsen, onze hoefsmid, heeft de linkerhoef beslagen met een hoefijzer waarop een heel stevige 
stalen plaat met twee dikke schroeven is bevestigd. Eenmaal per week haal ik de stalen plaat er af, 
spuit de hoef schoon met de waterslang en daarna wordt de straal bespoten met CTC-(blauw)spray.  
Iedere dag ververs ik verband, doordrenkt met Betadine, dat in de ruimte tussen de stalen plaat en de 
straal wordt gestopt. Iedere drie weken komt dierenarts Douwe Dijkman om de straal bij te snijden en 
de hoef te controleren. We hopen dat het proces, waarbij de straal, zoals ook voor een leek te zien is, 
gewoon ‘verdwijnt’, traag zal verlopen, maar het wordt zichtbaar erger. Straalkanker blijft vaak lang 
pijnloos, maar het moment dat het niet meer kan omdat hij wel pijn krijgt gaat komen. Berthus heeft 
gelukkig nog steeds geen last van zijn hoef. Hij loopt en draaft zoals altijd en hij eet prima. Wel zie je 
nu aan zijn bouw dat hij veroudert, maar verder is hij helemaal zoals Berthus is: vrolijk, levenslustig en 
af en toe ondeugend. Omdat zijn hoef zo droog mogelijk moet blijven, staat hij samen met Tarzan op 
het middenpad tussen paddock en buitenbak. Dank zij de schenking van de Stichting 
Vakantieverblijven Friesland die we dit voorjaar kregen, hebben we kunnen investeren in een 
verbetering van dat pad, o.a. doordat er een laag gebroken asfalt over de klei van het pad is gestort. 
Daardoor watert het pad veel beter af, zak je niet meer weg in de zware Friese zeeklei en wordt 
voorkomen dat Berthus’ hoef dichtgeplakt wordt door een dikke kleilaag. Want juist het afgesloten zijn 
van zuurstof en de broei die dan ontstaat is heel slecht voor die hoef. 

Het natte najaars- en 
winterweer geeft in 
buitenbak en paddock 
veel plassen. In ieder 
geval zijn beide nu niet 
geschikt om eens 
lekker in te rollen of te 
galopperen. Iedere 
zondagmiddag, als de 
maatschappelijke 
stagiaires er bij zijn, 
laten we daarom als er 
geen ruiters zijn de 
paarden in groepen die 
bij elkaar passen in de 
overdekte droge rijbak 

Tarzan stort zich in het zand om uitgebreid te rollen. Fellow kijkt toe. 



van Markus een tijdje los. Met Irma aan het halster voorop, gevolgd door Fellow, Baltimore, Berthus 
en Tarzan brengen we ze naar de bak en dan is het bal! De hele club stort zich in het zand om 
uitgebreid te rollen. Daarna gaan ze galloperend en bokkend door de bak. Helemaal uitgelaten. 
Jane, die met de andere dames in de buitenbak staat, hinnikt ondertussen onafgebroken naar haar 
kameraden. Van daaruit kan ze ze allemaal zien rond dollen. Als Jane, Halinda, Ginger en Paddy aan 
de beurt zijn om zich in de overdekte bak uit te leven zetten alle vier de dames een razendsnelle draf 
in.  Aangevoerd door Halinda, die met een prachtige gang vol mooie zweefmomenten in de draf,  de 
snelste van het viertal is. Maar de andere drie volgen haar op de voet. Ronde na ronde vliegen ze 
voorbij totdat ze allemaal uitgeraasd zijn.  
 

Publiciteit  
Voor Halinda’s pensioen kregen we volop aandacht in de media. 
In de Schager Courant verscheen op 4 oktober op de voorpagina en pagina 2 het nieuws over haar 
pensioen. Hollands Kroon, een blad dat in de kop van Noord-Holland verschijnt, plaatste een foto met 
artikel. RTV Noord-Holland filmde zelfs Halinda’s vertrek uit Waarland op 7 oktober. In Friesland stond 
er in Huis-aan-Huis Leeuwarden een artikeltje met foto en we kwamen op GPTV  op dierendag, 4 
oktober met een interview over onze paarden en Halinda op onze locatie in Beetgumermolen. Alle 
krantenberichten en de uitzending van GPTV staan  inmiddels op onze site www.pensioenpaard.nl. 
 

De opbrengst van de Open Dag in Waarland op 30 september en de actie ‘varkentjes 
krassen’. 
De Open Dag in Manege Waarland stond helemaal in het teken van Halinda’s pensioen en de 
manege had met de ruiterclub, onder leiding van Monique Bosch, echt alles uit de kast gehaald om er 
een succes van te maken. Van optredens van de Carrouselgroep en de Black Pearls tot een 
rommelmarkt, taartverkoop en een mini-kapsalon, waar ruiter Lindsey Kooiman bijna non-stop aan het 
knippen was. Er was veel bezoek en de opbrengst was ronduit geweldig € 1.308,=! Ook de actie 
‘varkentjes krassen’ verliep goed. In totaal werd voor € 330,=  bij elkaar gekrast. Dit bedrag werd door 
de Stichting DierenLot verdubbeld tot € 660,=. 
Er is gelukkig veel geld voor Halinda opgehaald. Daarnaast zetten we ons in om donateurs voor haar 
te werven. De stand staat nu op 32, maar we hebben er 72 nodig om haar pensiongeld af te dekken. 
Wie kansen ziet om donateurs te werven: heel graag jullie medewerking! 
 

Een nieuw bestuurslid erbij: Gerard Nielsen 
Voor veel donateurs een bekende naam: Gerard Nielsen, onze hoefsmid, die als vrijwilliger nu al vijf 
jaar lang kosteloos de hoeven van al onze oudjes bekapt. Gerard zei van harte ja op het verzoek om 
bestuurslid van onze stichting te worden. Gerard heeft ongeveer 15 jaar geleden een verrassende 
carriere-switch gemaakt. Na de HTS werkte hij jarenlang als manager bij KPN – maar Gerard’s hart 
ging uit naar paarden en het hoefsmidvak. Hij maakte een keus waar hij tot op de dag van vandaag 
gelukkig mee is. Wij zijn heel blij met zijn toetreding tot het bestuur. Met Gerard hebben we er een 
bestuurslid bij met veel liefde voor paarden en een gedegen kennis van bedrijfskunde. 
 

De NL Doet Dag in 2013 op zaterdag, 16 maart, van 11.00 tot 16.00 uur 
De NL Doet Dag volgend jaar  wordt gehouden op zaterdag, 16 maart van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
budget wat we voor die dag hebben gevraagd is ons toegekend door het Oranje Fonds. Op die dag 
hopen we met tenminste14 vrijwilligers weer een flinke voorjaarsschoonmaak en opknapbeurt in en 
rond onze stallen te organiseren. Wie het leuk vindt mee te doen (van harte aanbevolen want het is 
altijd een heel gezellige dag!) en flink de handen uit de mouwen wil steken om te schilderen, ramen te 
zemen, stalwandjes en deuren te poetsen of de plantenbakken te vullen met planten: mail naar 
info@pensioenpaard.nl of geef je rechtstreeks op bij de NL.Doet site waar onze klus is aangemeld. 
 

Maatschappelijke stagiaires 
Sinds mei 2011 lopen middelbare scholieren uit de derde klassen van V(M)BO, HAVO, VWO en 
Gymnasium hun 30 uur maatschappelijke stage bij onze oudjes in Beetgumermolen. Zeven tot acht 
zondagmiddagen, van 13.30 uur tot 17.30 uur poetsen ze de stalwanden en de drinkbakjes schoon, 
helpen ze mee de paarden binnen te halen. Ze voeren ze bij  met het oude paardenvoer, ruimen poep 
uit de wei of de buitenbak en paddock.  Ze maken de etensbakken schoon en vegen stallen en het 
terrein rond onze stallen aan. Helpen mee met de hoefverzorging van Berthus of geven de paarden 
die heel vies zijn geworden een poetsbeurtje. Kortom: ze werken als paarden! We begonnen met één 
stagiaire op zondag, dat werden er snel twee en inmiddels zijn er drie tegelijk iedere zondag  
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druk met alle werk. Nuttig , leerzaam en heel gezellig. We zijn in de loop van de tijd een populair 
stage-adres geworden, de agenda is nu al volgeboekt met stagiaires tot 15 juni 2013!! 
Heel leuk was het om te horen dat stagiaires het bij ons ook echt naar hun zin hebben. Op vrijdag, 7 
december 2012 werd ons bestuur uitgenodigd op het stadhuis in Leeuwarden omdat onze stichting 
zowaar genomineerd was voor de ‘’VrijwilligersZijnTop-Award”! In de Categorie Maatschappelijke 
Stage kregen we een eervolle vermelding: ‘’Alle leerlingen die er geweest zijn vinden het een 
geweldige stageplek vanwege de sfeer en de waardering die ze krijgen’’. De winnaar in onze 
categorie werd Terre des Hommes. Ook een heel goed doel, dus die gunnen we dat van harte. 
 

 
Fenna de Jong (li) en Ysanne Pasveer (re),                  Bestuursleden Gerard Nielsen en Siets Regterschot bij de  
onze enthousiaste stagiaires,  zijn er weer    VZT-Award:  een eervolle vermelding en bloemen. 
helemaal klaar voor om los te gaan met  
emmers, poetsdoeken en borstels. 
 

Dank aan jullie allemaal 
 Het is een goede traditie om aan het einde van het jaar stil te staan bij alles wat jullie met zijn allen 
mogelijk maken en jullie allemaal volop te danken voor de steun die onze paarden-pensionado’s  
krijgen. Die welverdiende goede oude dag voor al onze oudjes kan echt alleen maar dankzij jullie 
maandelijkse donateurbijdragen, jullie gulle giften, alle vrijwilligerswerk en de schenkingen van 
dierenbeschermingsfondsen die ons een goed hart toedragen. Ook in deze moeilijke economische tijd 
blijven jullie gelukkig onze paarden trouw met je bijdrage. Heel veel dank aan jullie allemaal voor jullie 
onmisbare steun! 
 

De volgende Nieuwsbrief 
Eind maart 2013 komt de volgende Nieuwsbrief met in ieder geval de jaarcijfers 2012, dus de 
exploitatierekening en balans, uiteraard onze paarden-pensionado’s en hun leven in de winter en het 
verslag van de NL Doet dag op 16 maart 2013. 
 
Mede namens al onze paarden wensen we jullie fijne feestdagen en een heel goed, gezond en 
voorspoedig nieuw jaar. Wie rond de kerst onze oudjes wil bezoeken (ze zijn al helemaal in 
kerststemming, met versierde stallen): jullie zijn altijd van harte welkom iedere zondagmiddag rond 
16.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot 

 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.  
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267 
Nieuw rekeningnummer: Triodos Bank. 39.02.11.818  
www.pensioenpaard.nl. e-mail: info@pensioenpaard.nl   
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25  
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