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Beste donateurs, 
Hierbij de tweeëntwintigste nieuwsbrief. Met de rubriek ‘Onze paarden’, de aankoop van eigen 
stallen en land op 15 januari 2010! De VIP-verjaarskalender. Een nieuw bestuurslid er bij. 
Onderzoek onder manegehouders in Friesland door studenten, de vrijwilligersdag op 20 maart 
en natuurlijk: de jaarcijfers 2009 met een toelichting. 
 
 

Onze paarden 
Het was een ouderwetse Hollandse winter met sneeuw en bittere kou. Mensen klaagden over de 
lange winter maar onze pensionado’s hadden er geen enkele moeite mee. Echte wintersporters die 
oudjes! Hun dikke wintervacht hield ze volop warm. De sneeuw vonden ze geweldig om in te rollen en 
om doorheen te galopperen, zonder ook maar een keer uit te glijden.  Aan het eind van de dag 
stonden ze met stralende ogen op stal. Paarden kunnen veel beter tegen  kou dan tegen hitte. En in 
de koude nachten zorgde de potstal, waar iedere dag een verse laag stro over werd uitgestrooid,  voor 
een goed geïsoleerde, zachte en warme ondergrond. Een potstal is ideaal voor oude paarden. Als ze 
gaan liggen kunnen ze gemakkelijker overeind komen omdat het stro niet wegglijdt. De verende 
ondergrond is prima voor hun toch wat strammere benen. En maand na maand kwamen ze wat hoger 

in hun stal te staan. Eind maart was dat bijna 50 cm 
hoog…De paarden konden niet weten dat ze 15 januari 
eigenaar waren geworden van hun stalruimte. Maar onze 
Berthus beschouwde zichzelf daarna toch echt als de enige 
eigenaar…Vanaf het moment dat de koopakte getekend was, 
mocht Tarzan nog haar stal inlopen, maar Berthus hield de 
rest van de paarden buiten de deur. Zodra hij binnenkwam 
ging hij dwars op het middenpad staan en als Jane, Ginger of 
Quido ook maar een hoef op het pad probeerden te zetten, 
gingen zijn oren plat, gooide hij zijn kont naar achteren en 
dreef hij ze de stalruimte uit. Twee weken lang moest ik zijn 
voerbak pakken, zijn stal inlopen en proberen hem naar 
binnen te lokken. “Berthus, jongen, ze wéten allemaal dat jij 
de eigenaar bent!” riep ik dan tegen hem. Na die twee weken 
vond Berthus zelf eindelijk dat hij dat alle paarden voldoende 
ingepeperd had en mochten Jane, Ginger en Quido er  

            gewoon weer in… 

Ik, Berthus, de onverbiddelijke staleigenaar       
 
Met de gezondheid van alle vijf ging en gaat het prima. Tarzan had last van rotstraal. Haar hoeven zijn  
ingespoten met z.g. blauwspray (een spuitbus met antibiotica), maar hoefsmid Gerard Nielsen was bij 
zijn bezoek begin maart gelukkig weer heel tevreden over de conditie van haar hoeven. Quido’s 
gezondheid was de hele winter door  goed. Pas geleden zijn alleen zijn manen weer kort geknipt: het 
bekende kwaaltje, kale plekken door parasieten, stak de kop weer op. Ook Ginger, zijn grote vriendin, 
krijgt een behandeling met ontsmettingsmiddel. Zij poetst Quido regelmatig en kreeg natuurlijk prompt 
ook kale plekjes op haar neus en wang…Jane is, altijd opgewekt en vriendelijk, de hele winter 
probleemloos door gekomen. 



 

 

 

 

Van links naar 
rechts: Ginger, 
Jane en Quido 
samen met 
bestuurslid Lena 
Massaut 

 
Eigen stallen en land: 15 januari 2010 werd de Akte van Levering getekend! 
15 Januari was het eindelijk zover: Markus de Vries, de stalhouder, Petra Kerkstra, onze secretaris en 
ikzelf konden naar notaris Mulder van Trip Notarissen en Advocaten voor het tekenen van de 
Koopakte en de Akte van Levering. De loods, 15 are weiland en (een deel van) de oprit naar het 
terrein werden op die dag eigendom van de stichting. En wat zijn we daar blij mee! Hierbij nogmaals 
heel veel dank aan alle gulle gevers die de aankoop mogelijk hebben gemaakt. De landelijke 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren gaf – via de Afdeling Leeuwarden van de 
Dierenbescherming - ons de renteloze lening van  
€ 30.000,00 voor het bedrag dat we nog tekort kwamen. Die lening gaan wij in vijf jaar aflossen (€ 
6.000,00 per jaar). Natuurlijk was er een persbericht met foto’s naar de media gezonden. En publiciteit 
kregen we! Op 13 januari verscheen er een groot artikel in het Friesch Dagblad, 14 januari waren we 
op TV in een uitzending van GPTV. Een week later kwam er een bericht in Weekkrant Fryslân met 
een foto. De uitzending en de artikelen staan op onze site www.pensioenpaard.nl  bij 
‘Nieuws’(brieven). En het definitieve dankbord waarop alle gulle gevers vermeld staan is inmiddels  in 
de stalruimte opgehangen. Met dank aan mijn vroegere werkgever, Noordhoff Uitgevers, waar 
kosteloos, op folie, de tekst mocht worden geprint. 
 
De verjaardagskalender van onze V.I.P.’s (Very Important Paarden) 
21 maart is ons beschermpaard Bonfire 27 jaar geworden. We houden een leuke traditie in stand: 

ook dit jaar kreeg Bonfire van ons een fruitmand met wortels, appels en 
heel veel bananen – zijn lievelingseten – met een brief. Maar ook de 
verjaardagen van onze eigen VIP’s komen er aan: 16 april is Quido jarig. 
Hij wordt 24 jaar. Ginger en Tarzan worden beide 23 jaar en Jane 25  
(geschatte leeftijden, want ze hebben geen papieren, dus we weten niet 
precies hoe oud ze zijn). En  op 12 mei viert Berthus zijn 26e 
verjaardag!  
 
Bonfire met zijn cadeau. Foto: Liesbeth Russel, Anky van Grunsven’s 
secretaresse. 
 
Op zondag 16 mei zijn jullie van harte welkom op de open dag  
We vieren al die verjaardagen met een open dag op zondag 16 mei van 
15.00 tot 17.30 uur. De laatste renovatie van de stalruimte moet dan 
gereed zijn: het vernieuwen van de zij- en achterwand van de stalruimte 
en het plaatsen van vijf ramen plus de vernieuwing van de zijwand van de 
loods aan de straatkant. Hopelijk is het die dag mooi voorjaarsweer en 
staan onze pensionado’s fijn in de wei. Jullie zijn die dag van harte 
welkom om een kijkje in de stallen te nemen en onze oudjes te bezoeken. 

Wij zijn er met alle bestuursleden en zorgen voor een hapje en een drankje. Mail, bel of schrijf even 
als je wilt komen. Dan weten wij op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen.  
 
Bestuur van onze stichting 
Op 11 februari 2010, precies vijf jaar nadat de stichting werd opgericht, kregen we er een vierde 
bestuurslid bij: Diana van der Ploeg. Diana is 43 jaar en van beroep dierenarts voor huisdieren en  



paarden. Zij legt zich toe op paardengynaecologie. Dat is het begin van het paardenleven, maar de 
zorg voor het oude dier ligt haar even na aan het hart. Samen met Diana  wil ik graag een nieuwe 
rubriek voor onze site www.pensioenpaard.nl schrijven: paardenwelzijn en verzorging. Onze 
secretaris,  Petra Kerkstra, is vorig jaar tevens plaatsvervangend penningmeester geworden. Het is 
belangrijk om voor de financiën een dubbele bezetting te hebben en Petra en ik gaan om de beurt de 
maandelijkse incasso van de donateursbijdragen uitvoeren. 
 
Onderzoek onder manegehouders in Friesland. 
Twee studenten van van Hall Larenstein, de HBO opleiding voor o.a. diermanagement, houden een 
enquête onder alle manegehouders in Friesland naar de bekendheid van onze stichting en de 
bereidheid van maneges om met de stichting samen te werken. Nu we over eigen stalruimte 
beschikken zijn we er echt klaar voor om meer manegedieren die dik verdiende goede oude dag te 
geven. Maar dan moeten maneges ons wel kennen en hebben we hun medewerking nodig. In de 
volgende Nieuwsbrief, wanneer de resultaten bekend zijn, horen jullie hier meer over. 
 
20 Maart 2010: vrijwilligersdag 
Zaterdag 20 maart, op de vrijwilligersdag die jaarlijks door NL.Doet georganiseerd wordt, stonden om 
12.00 uur acht vrijwilligers klaar in Beetgumermolen om een forse klus te klaren: het leeghalen van 
alle  potstallen… Markus de stalhouder reed af en aan met de vorkheftruck en de grote mestbak. In vijf 
uur tijd werd een gigantische hoeveelheid, bijna 30 m3! mest uit de stallen geschept. En dat is echt 
zwaar werk. Ieders inzet was geweldig: bezweet, met rode hoofden, werkten ze allemaal als paarden. 
Aan het eind van de middag  vertrokken alle acht heel moe maar erg voldaan. “Dat doen we volgend 
jaar weer!” riepen ze bij het afscheid. 

 Vrijwilligers in actie 

De volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind juni 2010. Met dan weer uitgebreider verhalen over de 
paarden, een fabrikant van paardenvoer die ons gaat steunen, promotie en de uitslag van de enquête 
onder manegehouders. Graag tot juni 2010! 
 
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot 
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