
      Nieuwsbrief nr. 45 – September 2015 

 
Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief uitgebreide aandacht voor onze paarden. Schenkingen van dieren-
beschermingsfondsen. Werkzaamheden in en rond de stallen. Een nieuw bestuurslid er bij. 
Acties en de foto’s en het verhaal van de donateurdag op 23 augustus 2015. 

 
Onze paarden 

Het was een wisselvallige zomer. Soms heel 
warm en mooi weer en dan weer een week 
regenachtig en kil. Afhankelijk van het weer 
konden de paarden de wei in of gingen ze in 
groepjes in de paddock. 
Het voordeel van die regenachtige perioden 
was wel dat als de paarden weer de wei in 
konden, het gras goed gegroeid was en ze 
enkele dagen lang weer volop daarvan 
konden eten. En iedere keer dat de wei droog 
genoeg was, was het feest voor al onze 
pensionado’s om die mooie groene wei in te 
gaan en stoven ze hinnikend en vol 
enthousiasme achter elkaar naar buiten. 
Met hun gezondheid ging het de hele zomer 
erg goed. We hoefden dierenarts Douwe 

          Dijkman geen een keer te bellen.  
James Bond met grote fans tijdens de donateurdag.              James Bond is helemaal thuis en op zijn 
gemak bij ons. Alle merries hebben hem graag geaccepteerd. Ginger is en blijft zijn vaste vriendin, 
maar hij loopt al grazend net zo ontspannen naast Tarzan, Halinda of Jane. Hij hoeft niet langer 
alsmaar bij Ginger te zijn om zich veilig te voelen. James heeft een stoere naam, maar hij is in wezen 
een bijzonder zachtaardig, lief en ook speels paard. 
Met Irma poetst hij regelmatig in de paddock. 
Irma is een lieverd en zo groot als ze is, zo 
zachtmoedig is ze voor mens en dier. Bij de 
verbouwing van de stallen – en daar verderop in 
deze Nieuwsbrief alles over – besloten we Irma 
haar oude plek terug te geven, naast Fellow in 
de hoekstal. Destijds was die stal te klein voor 
haar, maar na de verbouwing van de vier kleine 
stallen tot drie grote vorig jaar, is die hoekstal 
groot en ruim genoeg. Irma voelt zich op die 
plek duidelijk gelukkig. Ze loeit nog altijd volop 
(Irma is het enige paard dat kan loeien☺) als ze 
hoort dat in het middelste staldeel de 
voerbakken gevuld worden met Subli. Net als 
alle andere paarden is ze dol op dat speciale 
oude paardenvoer, maar ze trapt  van opwinding 
dan niet meer keihard tegen de wand.      Voor:  Irma, achter: Tarzan 
Goed voor haar en goed voor de houten stalwand! En net als vroeger steekt ze haar neus graag over 
de deur heen om het naastliggende aanrechtje, op haar manier, op te ruimen… Alles wat je daar 
neerzet, dienbladen, tassen, jassen,  veegt ze met één beweging van haar grote hoofd op de grond. 
Wanneer de deur van de inloopkast ver open staat, kan ze ook bij de kapstok die aan de binnenkant 
van die deur hangt. En zo vond ik kort geleden alle halsters, halstertouwen en een handdoek die daar 
waren opgehangen op een grote hoop op de grond voor haar staldeur. Ze keek me opgewekt aan. Zo 
van: ‘’Dat heb ik even goed voor je gedaan!’’. Rekening houdend met haar schoonmaakhobby staat 
de grote mand, waarin ‘s zomers appels en ‘s winters een voorraad wortels ligt, op de verste hoek van 
het aanrecht, buiten haar bereik. Maar Irma is slim en zodra ze ziet dat er wat in die mand ligt, duwt ze 



haar neus steevast in je rug als je bij kraan staat. De boodschap is duidelijk: ‘’Geef even wat lekkers 
door joh!’’ Ons kent ons,  ze weet allang dat ik haar dan gauw even iets toestop. 
Maar haar ondeugende gedrag en haar opgewektheid zeggen ook dat het met Irma prima gaat. 
Fellow heeft bij ons absoluut de tijd van zijn leven. Dat hij, wanneer het slecht weer is, de paddock in 
gaat in plaats van de wei, is geen enkel probleem. In de paddock wachten de dames en dat weet hij 
maar al te goed. Met Ginger en Irma als vaste vriendinnen wordt het altijd een vrolijke bende. “Sex, 
Drugs and Rock& Roll” roepen we dan. Fellow gaat als laatste de paddock in en Irma en Ginger 
wachten hem vol verwachting op bij het hek. Zodra Fellow ze ziet richt hij zich op, buigt elegant zijn 
hoofd en gaat  in snelle draf al knorrend en hinnikend op ze af. Lichaamsbeweging krijgt hij zát in die 
paddock, want hij is echt onafgebroken bezig Ginger of Irma het hof te maken. Dat gebeurt zo 
luidruchtig dat Jordan die  op stal  door de openstaande bovenste deur van de middelste stalruimte 
Fellow en de dames gade kan slaan,  regelmatig ongerust hinnikt. Zo van ‘’gaat dat allemaal wel goed 
daar buiten?!?” Fellow’s leeftijd, en 
dat is inmiddels  wél 28 jaar!, zie je 
hem niet aan.‘’Hij oogt zo jeugdig’’, 
zegt dierenarts Douwe Dijkman altijd. 
Een deel van het geheim van 
Fellow’s eeuwige jeugd is 
ongetwijfeld zijn vrolijke leven met de 
dames… 
Halinda blijft wie ze is: een heel lieve 
en kerngezonde merrie. En een in 
alle opzichten probleemloos paard. 
Iedere dag poetst ze volop met Jane, 
maar met alle andere merries, James 
Bond en Jordan kan ze het ook 
uitstekend vinden. Voor Tarzan, 
Jane, Baltimore en Ginger is er in de 
volgende nieuwsbrief weer ruimte. 
Maar voor alle paarden geldt: ze 
maken het prima! 

Halinda met trouwe fan tijdens de donateurdag 

 

Schenkingen dierenbeschermingsfondsen 
Voor de verbouwing van de stallen kwamen we voor de totale kosten nog € 500,= tekort. 
De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting schonk ons dit aanvullende bedrag en een bijdrage voor 
de aflossing van de renteloze lening van de landelijke Dierenbescherming van € 500,=. Onze 
hartelijke dank hiervoor.  
 

Werk in en rond de stallen 
De verbouwing van drie kleine stallen in het verste staldeel, het bijbouwen van een grote stal voor 
James Bond in het middelste staldeel en een grotere stal voor Jordan begon in de bouwvak, in juli. In 
de doorgang van het verste staldeel naar het middelste staldeel - en die doorgang was ooit een van 
de stallen - had Bennie Wanrooij, onze paardenverzorger, een geïmproviseerde stal gebouwd door 
een brede deur van resthout te timmeren aan een kant. Aan de andere kant van de doorgang kon een 
staldeur die nog over was van de verbouwing vorig jaar weer in de hengsels die er nog zaten worden 
gehangen. We hadden een extra stal nodig, want allereerst werd begonnen met de verbouw van de 
stal van Irma. En Irma moest dan wel een andere plek krijgen. De schuine hoek aan de voorzijde van 
die stal, een hoek die gecreëerd was om extra ruimte te winnen, moest weer rechtgetrokken worden. 
Want, met het bijbouwen van een nieuwe grote stal voor James Bond, aan de overkant van het 
middenpad, moest dat middenpad wel breed genoeg blijven. Irma verhuisde naar het verste staldeel, 
naar de grote hoekstal naast Fellow. Jarenlang toen dat nog een kleine stal was, was dat haar vaste 
plaats. En die vertrouwde, nu grote box beviel haar wonderwel. Het plan was ook de achterwand van 
Irma’s stal te verplaatsen in de opslag, om zo extra grootte te creëren. Echter, bij nader inzien bleek 
dat constructietechnisch veel te veel problemen op te leveren. Ter plekke hebben we toen besloten: 
we laten Irma in die hoekstal en de stal van Irma wordt Jordan’s nieuwe stal. Want, ook met  het 
rechttrekken van de voorzijde van die stal, blijft het gewoon een ruime box. Groot genoeg voor Jordan. 
De zijwand van die stal, naast de doorloop naar de opslag, is verlaagd. Dat verlagen is ook gebeurd 
met de zijwand van James Bond’s nieuwe stal en die waarin Halinda nu is gestald, in het verste 
staldeel. Dat geeft én meer licht én meer ruimte, want de paarden kunnen nu aan twee kanten hun 
hoofd over de stalrand steken. Jordan kon als eerste verhuizen naar zijn nieuwe stal. James Bond’s 
stal was als tweede aan de beurt. James kreeg een héle grote stal van ruim 4,5 meter lang! 



Het was hard werken geblazen, want zodra een stal klaar 
was, kwam ik er direct met de kwast achteraan. Iedere 
wand en deur is drie maal gebeitst. Het underlayment hout 
met een grenen bovenlaag waarvan de stallen gebouwd 
zijn, is lang niet zo duur als hardhout. Maar het kan 
 jaren mee, als het grondig gebeitst wordt. Beits heeft 
allang bewezen prima te werken voor het verduurzamen 
van het hout. De achterwand van wat nu Tarzan en 
Halinda’s stallen zijn, heb ik zeven jaar geleden net zo 
grondig behandeld. En bij de verbouwing nu bleken die 
wanden nog in prima staat te zijn. Zelfs het onderste deel, 
waar altijd vochtige mest tegen aan ligt was niet verrot.                                                    
Tussen de bouw/verbouw van iedere stal zaten telkens           Jordan’s stal met verlaagde zijwand 
gelukkig een aantal dagen. Want voor het drie maal 
schilderen waren iedere keer ook drie droogdagen nodig. 
 De stallen van Tarzan en Halinda, in het verste staldeel,  

waren als laatste aan 
de beurt. En die zijn 
echt wat je noemt  riant 
geworden. Elke stal 
heeft een afmeting van 
3.10 x 3.75 meter en, 
net als de stallen van 
James en Jordan, extra 
brede deuren. Halinda 
heeft de voorste stal          James aan het eten in zijn  mooie lange stal 

gekregen, met de  
verlaagde zijwand. Ze staat zodra de zon schijnt en de grote          
schuifdeuren open zijn volop in het zonnetje. Je ziet haar  

Tarzan in haar grote hoekstal                 genieten. En Tarzan heeft met haar hele grote stal gelukkig 

écht de ruimte gekregen. Die staat tevreden breeduit te eten en houdt via haar stalraam graag in het 
oog wat er allemaal buiten gebeurt. Nadat alle stallen klaar waren, is de ‘noodstal’ afgebroken en zijn 
ook de schotten die er nog stonden -  als overblijfsel van de voormalige stal - weggehaald. Daarmee is 
de doorgang naar het verste staldeel nog breder geworden. In het middelste staldeel  tenslotte is de 
damwandplaat naast de schuifdeuren betimmerd met underlayment hout. En uiteraard gebeitst. 
Daarmee is het middelste staldeel mooi afgewerkt, maar is ook de tochtstroom voorbij die er vaak 
was. De damwandplaat heeft openingen aan de onderzijde en bij harde westenwind voelde je daar 
altijd de luchtstroom.  Nogmaals heel veel dank aan de Stichting DierenLot, de Stichting Natuur, 
Mens en Dier en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting die deze verbouwing mogelijk maakten. 
Onze pensionado’s en wij zijn 
heel gelukkig met de mooie 
stallen die er nu voor ieder 
dier zijn. Afgelopen maandag, 
28 september, startte de 
renovatie van de laatste ‘oude 
meuk’: de vervanging van de 
verroeste golfplaten achter-
wand van de opslag. In de 
volgende Nieuwsbrief komt de 
foto van de nieuwe wand.  
 
Tjitte Dijkstra, de timmerman, bij 
de gesloopte  wand  aan het werk 

 
 
Een nieuw bestuurslid er bij 
Helaas dwong grote drukte bij het bedrijf dat Brenda Pruis samen met haar man heeft, Brenda te 
stoppen met haar bestuurswerk. In Marco Tuinenburg, de echtgenoot van onze secretaris Anna, 
hebben we een goede opvolger gevonden. Marco  werkt als ICT-er bij Shell. Wij kennen hem al jaren 
en evenals Anna is hij een grote dierenliefhebber. Anna en Marco komen sinds Anna bestuurslid werd 
iedere maand een zondag naar Beetgumermolen om te klussen/mee te werken in de stallen. Per 1 
oktober a.s. wordt Marco officieel benoemd als algemeen bestuurslid.  

 



Acties 
De opbrengst van de statiegeldactie bij de Albert Heijn  in Stiens was €  263,85. De Stichting 
DierenLot verdubbelde dat bedrag tot € 527,70. Hartelijk dank aan AH en de Stichting DierenLot. 
Ratten hadden de weg gevonden naar onze voorraad Subli Seniores Priores, het oude paardenvoer. 
De papieren zakken waren niet bestand tegen hun enorme vraatzucht. De oplossing was het in eigen 
beheer bouwen van een ‘ratvrije houten kast’, die aan de onderzijde is voorzien van aluminium platen. 
Wim Meijer, onze vaste vrijwilliger, is daar inmiddels druk mee bezig. En Karin Engelman en Bennie 
Wanrooij, onze vaste paardenverzorgers, schonken € 500,=! voor het materiaal van die kast. Een 

geweldige gift. Heel 
veel dank aan Karin 
en Bennie. 
Liesbeth Russel, 
jarenlang de rechter-
hand van Anky van 
Grunsven, en trouwe 
donateur van onze 
stichting, vierde het 
10-jarig bestaan van 
haar eigen Russel’s 
Riding School bij 
Academy Bartels. 

Liesbeth Russel met lesklanten bij Academy Bartels                 Liesbeth promootte 
          tijdens dat jubileum 
onze stichting. De opbrengst van € 250,= was voor onze paarden! Veel dank aan Liesbeth voor deze 
sympathieke actie. 
 

De donateurdag op 23 augustus 
Het zonnedansje dat we ieder vroegen voor die dag te maken is prima uitgevoerd☺. Het was prachtig 
weer, zonnig en niet te warm. En het was erg gezellig.  Donateurs kwamen van alle kanten: veel uit 
Noord-Holland, maar ook uit Groningen en vlakbij, uit Friesland. Ieder paard heeft zijn eigen fanclub 
en regelmatig stak een van de paarden zijn of haar hoofd over het hek om oude bekenden op het 
terras te begroeten. En veel donateurs gingen tijdenlang de wei in om hun lievelingen te vertroetelen. 
Al met al gewoon een hele fijne dag voor mens en paard! 
 

 
Donateur Koos Pietersma met Baltimore in de wei en donateurs op het terras in het zonnetje 

 

De volgende Nieuwsbrief 
Eind december 2015 – midden in de winter dan al weer.. - ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. 
Met natuurlijk de laatste nieuwtjes en alles over onze paarden. Op zondagen zijn jullie vanaf 16.00 uur 
altijd welkom om langs te komen. De auto s.v.p. parkeren in de berm. De (boze) buurman heeft een 
wegsleepregeling. 

 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
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