
 
Nieuwsbrief nr. 14 – juni 2008 

 
 
Beste donateurs, 
 
Hierbij de veertiende nieuwsbrief. Met natuurlijk de rubriek ‘Onze paarden en pony’, nieuws 
over het bestuur van de stichting, de eerste actie voor eigen stallen en eigen weidegrond!, de 
ANBI-verklaring en nieuwtjes over de promotie.  
 
Onze paarden 
Het blijft je altijd verbazen hoe slim paarden zijn. Begin april,, na het bijwerken van de hoeven door 
hoefsmid Gerard Nielsen, was het weer tijd voor de halfjaarlijkse inentingen tegen rhino, influenza en 
tetanus. Douwe Dijkman, de dierenarts in Beetgumermolen, kwam voor de allereerste maal en stapte 
de loods binnen. Douwe sprak onze pensionado’s vriendelijk toe: ‘Kijk eens aan, hier staan vijf 
tevreden paarden’. Maar Berthus en Jane – nota bene altijd in voor een bezoekje of een aai - keken 
hem argwanend aan en gingen prompt zo ver mogelijk bij hem vandaan, achter in hun stal staan. 

Paardentaal voor ‘’aan mijn lijf geen polonaise!’’ Hoe hebben ze in 
vredesnaam door – zonder dat een dierenarts ook maar een 
injectienaald in de hand heeft – dat er een ’behandeling’ aan komt?!? 
Ik ben eerst maar bij Berthus binnengestapt om hem op andere 
ideeën te brengen. Met zijn halster om heb ik hem naar voren in de 
box geleid. De twee injecties aan weerszijden in zijn borst vielen dik 
mee, want hij bleef kalm op z’n plek staan. Voor Jane een opsteker, 
want haar kon ik daarna zónder halster ervan overtuigen dat het 
allemaal niets voorstelde. En als de kuddeleider en leidmerrie 
meewerken, dan heb je met de rest geen probleem. 
Douwe kon Ginger, Quido en Tarzan gewoon over de staldeur heen 
hun injecties toedienen. 
 
Marga Scholtens met Berthus: ”Weglopen bij bezoek? Dat doet ie anders 
nooit hoor!”… 
 
 

Een goed geheugen hebben paarden ook... Alle vijf waren op zondagmiddag weer een aantal uren in 
de buitenbak. Van daaruit hebben ze zicht op de binnenplaats voor de stalruimtes. Die middag waren 
Markus en een ruiter samen bezig een jong paard te laten wennen aan het – voor het eerst – 
binnengaan in een paardentrailer. Dat kost tijd en geduld. Een jong paard vindt zo’n trailer gewoon 
eng, dus het dier week uit, draaide rondjes en sprong telkens nerveus weg. Al met al duurde het 
minstens een half uur voor het paard de loopplank opliep en in de trailer stond.   
Aan het eind van de middag toen Marga en ik de stallen uitgemest hadden en de voerbakken met het 
speciale oude paardenvoer aan ieders staldeur hingen, wilden we onze pensionado’s weer naar 
binnen laten lopen: touw gespannen tussen de twee stallen, het hek van de buitenbak losgemaakt en 
‘’kom maar jongens, eten!’’. Dat is al maanden lang het signaal om ze allemaal in vlot tempo de stal in 
te krijgen. 
Maar nu niet dus… alle vijf bleven stokstijf staan voor het hek. Ze keken met diep wantrouwen naar de 
trailer die nog steeds op de binnenplaats stond. Vijf paarden die maar één ding uitdrukken : “Nee! 
Nee! Nee! Wij gaan niet in die trailer!!…Praten helpt niet dus moet je als mens je lichaamstaal 
gebruiken. Marga spreidde haar armen wijd en ging voor de trailer staan: hét gebaar voor paarden om 
duidelijk te maken: ‘’Stop! Hier Niet In’’ en ik rammelde – voor de stal – met de voerbakken met 
inhoud.  De boodschap geen trailer, wel eten, kwam direct over. Met Tarzan (eten!) voorop liep de stal 
snel vol.. 
 



 
De mooiste paardentijd: weidetijd!.                                  Van links naar rechts: Tarzan, Jane, Quido en Ginger. 
 
April was koud, met aanhoudende nachtvorst, het gras groeide niet. Het duurde tot begin mei voor het 
warm genoeg werd voor de mooiste paardentijd: de weidetijd! 
Kijk… en dan zie je ook dat ze alles doorhebben. Met z’n zevenen tegelijk, dus met vijf ‘vreemden’ 
erbij gingen we de stal in om onze pensionado’s plus pony Bente en fjordenpaard Mukkes – aan het 
halster – voor het eerst naar de wei te brengen. Hoezo achterin een stal gaan staan?! Onze vijf 
stonden vooraan in hun box en wisten niet hoe snel ze de stal uitmoesten om mee te kunnen naar het 
weiland! 
Een aantal dagen zijn ze een paar uur per dag de wei in gegaan. Zo wenden ze aan de 
overschakeling in voer, van kuil naar vers gras. Met ingang van de tweede week van mei konden ze 
dag en nacht in de wei blijven. Als het even mee zit staan ze de hele zomer buiten. Alleen als het de 
hele dag non-stop regent of noodweer wordt halen we ze binnen. 
 
Verjaardag Berthus & Co  
Op 12 mei, tweede pinksterdag, werd onze Berthus 24 jaar. Die leeftijd 
geef je hem beslist niet. Zijn vacht glanst aan alle kanten, hij is goed 
op gewicht en heeft een prima conditie. En Berthus is en blijft de oude 
vertrouwde felle duivel wanneer er andere ruinen bij zijn kudde 
pensionado’s in de buurt komen. Hij gooit zijn oren plat en met zijn 
hoofd omlaag, ver over het lint heen, heeft Berthus maar één 
boodschap: “Wat mot je hier?! Wegwezen jij!!”  
 

Berthus de leidhengst, pardon! ruin 
 
Het was prachtig weer op Berthus’ verjaardag en natuurlijk werd hij die 
dag extra verwend - net als Jane en Tarzan - want hun verjaardag vieren we dan ook. 

Speciaal voor deze drie was er…. worteltaart! Geserveerd in de 
wei, op een dienblad. Een lekkere bruine broodbol met 24 wortels 
als kaarsjes in het brood gestoken, versierd met appel en 
wortelloof. 
Succes verzekerd met zo’n verjaarscadeau! Het begon heel 
beschaafd: de worteltjes hapten ze keurig, bijna om en om, met z’n 
drieën van de taart op het dienblad. Maar met het brood begon het 
echte feest: een dolle stoeipartij van grote neuzen en hoofden die 
zich verdrongen boven het dienblad om die ene bol Met z’n allen 
trokken ze aan het brood om het grootste stuk te pakken te krijgen. 
Jane won. Ze zwaaide triomfantelijk al etend haar hoog opgeheven 
hoofd van links naar rechts. Geen sprake van dat Berthus en 
Tarzan – al heen en weer rennend - er nog bij konden.  
 

Jane en Berthus met worteltaart 



Pony Loulou 
Over onze Loulou alleen maar goed nieuws. Het gaat haar 
prima. De hoefsmid was bij zijn laatste bezoek erg 
tevreden over de conditie van haar hoeven. Ze is helemaal 
op haar gemak en ziet er gewoon goed uit. Begin mei 
werd besloten Loulou te laten wennen aan de hele kudde. 
Tot dat moment had ze de bak gedeeld met Tinker Sade 
en Shetlander Bouke. Over het lint heen hadden Loulou en 
de Friese paarden elkaar al wel uitvoerig kunnen 
besnuffelen. Echt vreemd was het voor beide partijen dus 
niet. Maar het blijft spannend om ze voor het eerst met zijn 
allen in één wei te zetten. De hiërarchie moet  bepaald 
worden en dan vallen er bijna altijd klappen….Petra 
Kerkstra - wondzalf onder handbereik en klaar om in te 
grijpen als het nodig was - volgde achter het keukenraam 
wat er in de wei gebeurde. Limkje, het Friese paard dat 
onderaan in de hiërarchie van de kudde Friese paarden 
staat, zag direct een kans om zich eens lekker te laten gelden. Zij  maakte het Loulou  lastig. Niet dat 
ze trapte, maar Loulou werd wel een paar keer gebeten (geen ernstige wonden gelukkig). Wie niet 
sterk is, moet slim zijn: onze Loulou, het kleinste dier van de kudde, is lang niet dom. Ze zocht snel 
aansluiting bij het dominantste Friese paard en kijk…die zag haar wel zitten! De bijtwondjes zijn allang 
genezen. Er hoefde geen zalf aan te pas te komen. Loulou is opgenomen in de kudde en graast zij 
aan zij met de grote Friezen. Ook Loulou staat dag en nacht buiten. 
 
Bestuur van de stichting 
Wil een stichting verder groeien dan moet het geen eenmanszaak blijven. Met de plannen die er voor 
de toekomst zijn – zie verderop in deze brief – werd het tijd een bestuur te installeren. Op de datum 
waarop drie jaar geleden de stichting werd opgericht, 11 februari  zijn de eerste twee bestuursleden 

van de stichting officieel ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ik stel ze graag aan jullie voor: 
Secretaris: Petra Kerkstra, 37 jaar. Een bekende naam, want pony 
Loulou staat gestald op de boerderij van Petra en haar partner 
Arjen. Petra heeft milieukunde gestudeerd en is beleidsmede-
werker van Van Hall/Larenstein, de HBO opleiding 
Diermanagement in Leeuwarden. 
Petra en Arjen hebben een tweeling 
van nog geen drie jaar. 
 
Petra met Loulou en de  tweelingmeisjes  
 
Algemeen bestuurslid: Lena Massaut, 
37 jaar. Een hele bekende naam voor 
donateurs van de stichting. Lena is 
echt vanaf het allereerste begin bij de 
stichting betrokken. Lena en haar 
man Douwe hebben twee dochters, 
Lena werkt als assistent-drogist. 
       Lena met Tarzan, (toen nog werkend 

         manegepaard) 
Er zijn nog twee vacatures die van penningmeester en algemeen 
bestuurslid. Daarvoor zijn al kandidaten beschikbaar, maar dit jaar zijn ze zo druk bezet dat ze de 
functie nog niet kunnen vervullen. Dat komt in 2009. Wel gaan ze dit jaar de bestuursvergaderingen 
(in augustus en november) bijwonen. 
Zelf ben ik voorzitter. Ik ben nu nog fulltime aan het werk als marketingcoördinator (o.a. voor De Grote 
Bosatlas) bij Noordhoff Uitgevers (tot 1-4 was het Wolters-Noordhoff) in Groningen. Maar….tot mijn 
grote vreugde kreeg ik het aanbod van mijn werkgever om per 1 augustus a.s. op m’n 59-ste met een 
zeer vervroegde VUT te gaan. Hoera! Volop tijd straks om voor de stichting nog veel meer te doen. 
Markus, de stalhouder is druk bezig met de bouw van een manegehal en kantine. Die hal moet voor  
winter klaar zijn. Het afscheidsfeestje voor de collega’s (en de donateurs bij Noordhoff) vieren we als 
de hal klaar is op de Longstreetranch in Beetgumermolen! 



Eigen stallen en eigen weidegrond. Actie: buurman’s gras is altijd groener… 
Markus is destijds de stalhouderij begonnen met als insteek: ik ben een paardenliefhebber en vind dit 
leuk om te doen. Inclusief onze vijf pensionado’s zijn er in totaal 35 paarden en pony’s op de 
Longstreetranch gestald. 28 Dieren in de grote schuur tegenover de loods en onze paarden + twee 
pensiondieren in de loods. Markus’ uitgangspunt blijft het plezier dat hij beleeft aan de dieren, groot-
schaliger wil hij zijn stalling niet maken. Hij investeert in de manegefaciliteit (overkapte bak + kantine) 
die bij die stalling hoort. Markus is bereid het deel van de loods waar onze pensionado’s staan aan 
ons te verkopen. En op termijn de hele loods. Voor de stichting dus de kans om verder te groeien! Met 
het geld dat het stalgedeelte van onze paarden oplevert wil Markus een nieuw dak (hard nodig!) voor 

de loods maken. En er is de mogelijk-
heid om weidegrond te kopen. Een 
eerste actie voor de aankoop van die 
weidegrond werd gevoerd met 
studenten van Van Hall/Larenstein, de 
HBO opleiding Diermanagement in 
Leeuwarden. Voor hun studiemodule 
‘markt en dier’ zochten ze contact met 
de stichting. Half juni lag er bij 40 
bedrijven en instellingen in en rond 
Leeuwarden een zogenaamde teaser 
op de mat: een grasmatje met 

bloemetjes. Op de achterkant was een kaart geplakt met de titel ‘buurman’s gras is altijd groener’.  
Afzender: www.pensioenpaard.nl. De dag daarop volgde een brief over onze wens een hectare 
weidegrond voor de pensionado’s te kopen in Beetgumermolen en de vraag of men een kavel wilde 
‘kopen’ voor Є 100,= , Є 250,= of Є 450,= . De week erna hielden de studenten een nabel ronde. De 
actie werd heel vaak positief beoordeeld. Alleen veel bedrijven hebben een sponsorbeleid vastgelegd 
waar ze niet van af kunnen wijken. Onze actie kreeg prompt aandacht in de Leeuwarder Courant van 
14 juni (zie het artikel op de site www.pensioenpaard.nl) en een eerste kavel is ’verkocht’. Bedrijven 
en instellingen die meedoen ontvangen een bijzondere herinnering: een ingelijste ‘kavel’ met 
dankwoord van ons Comité van Aanbeveling: Anky van Grunsven en Bonfire! 
Op onze site www.pensioenpaard.nl komt een nieuwe rubriek ‘eigen stallen, eigen land: de sponsors’. 
Daarop komen de namen en site-vermeldingen van de gulle gevers. Want we gaan natuurlijk door met 
verdere acties. Wordt vervolgd dus! In september hoop ik jullie hier meer over te kunnen vertellen. 
 
Een ANBI-verklaring voor onze stichting  
Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een z.g. ANBI–
verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belasting willen 
donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die ver-
klaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfe-
nissen en schenkingen hoeven te betalen. Onze stichting beschikt sinds 1-1-08 
over zo’n ANBI-verklaring, dus al jullie bijdragen blijven aftrekbaar.  
Promotie: 

-  Er komt een artikel met foto’s over de stichting, de paarden en pony Loulou in het augustusnummer 
van Noorderland, het mooi geïllustreerde  tijdschrift voor liefhebbers van het buitenleven in Friesland, 
Drenthe en Groningen (oplage 50.000 exemplaren)..  

- Op 13 september staan we met het standje in de manege in Zweins tijdens de jaarlijkse open dag. We  
hebben hele goede herinneringen aan de vorige keer. Ook dit wordt vast weer leuk. 

- Nynke Tiekstra, nu nog ontwerpster bij reclamebureau Vos Libert, begint per 1 september een eigen    
reclamebureau: ColtsFoot Media in Noordwolde. Nynke heeft een nieuwe versie van ons foldertje 
gemaakt. Met haar eigen bureau blijft ze onze stichting in de toekomst graag steunen.   

 
De vakanties staan voor de deur. Allemaal een hele goede, ontspannen tijd toegewenst. De volgende 
Nieuwsbrief verschijnt eind september. Graag tot dan! 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Ineke de Groot, 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden Rek.nr. 29.28.62.830.  
www.pensioenpaard.nl  e-mail: info@pensioenpaard.nl. Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25  


