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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief natuurlijk allereerst hoe het onze paarden en pony’s vergaat en onze 
nieuwste aanwinst Rolinda. Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Twee 
vervelende kwesties met de buren in Beetgumermolen. De NL Doet dag in 2020. Acties en 
publiciteit. En tot slot een dankwoord aan jullie allen met de uitnodiging om met de 
kerstdagen langs te komen in onze stallen. 
 
Onze paarden en pony’s 
Voor Rolinda hebben zich in totaal 52 donateurs 
aangemeld! En in geld is er € 1.773,05 geschonken. 
Geweldig! Met Rolinda gaat het goed sinds ze op 9 
oktober officieel met pensioen ging op haar opvang-
adres bij Gerard en Marie Christine. Marie-Christine en 
Gerard hebben een pony van 28 jaar, Gonda, er bij 
genomen. En die pony is het vaste maatje van Rolinda 
in de buitenbak. Gonda is voor Rolinda een hele goede 
keuze. Ze is wat je noemt ‘bombproof’. En dat heeft 
Rolinda nodig. Ze blijkt, als ze naar buiten gaat, veel 
schrikachtiger en nerveuzer dan we wisten. Staat ineens 
stokstijf stil of is hoteldebotel van een dwarrelend blaad-
je. Pony Gonda laat zich door niemand en niets gek 
maken en die aanpak stelt Rolinda helemaal gerust. 
Eenmaal in de bak, samen met Gonda, draaft ze vrolijk 
rond en is ze helemaal op haar gemak.. Op stal is ze 
rustig. Met buurman Nacriet kan ze het prima vinden. 
Rolinda wordt lekker verwend: iedere dag tussen de 
middag krijgt ze wortels. En iedere week een portie 
slobber. En dat vindt ze heerlijk! Wie niet weet wat 
slobber is (een kruiden- en granenmengsel, aangelengd 
met lauwwarm water), begrijpt onmiddellijk waarom het 
zo heet zodra een paard gaat eten. Letterlijk slobberend 
en flink kliederend ook, gaat zo’n traktatie met een          Tessa met Rolinda op stal in Jelsum  
sneltreinvaart naar binnen. Tessa, Rolinda’s grote fan, 
heeft een ‘Meet and Greet’ middag georganiseerd bij Gerard en Marie-Christine. Veel nieuwe donateurs 
konden daar zelf meemaken hoe ‘’hun’’ Rolinda haar nieuwe leven oppakte. Op onze site 

www.pensioenpaard.nl staat bij de rubriek ’onze paarden en 
pony’s’ onderaan een filmpje van Rolinda in de buitenbak. 
Met alle andere paarden- en pony’s in onze stallen in 
Beetgumermolen gaat het goed. Het najaar was zeldzaam 
regenachtig en nat. Al in de laatste week van september 
konden de paarden en pony’s niet meer de wei in.   
De ‘paddock-tiijd’ begon dus al vroeg.  
De pony’s Macho en Snuitje gaan vaak met Sandro, Le Duc 
en Jordan in de paddock. Liefde komt eerst, dus de pony’s 
beginnen met elkaar te poetsen. Maar daarna zoekt Snuitje  
Sandro op. Of hij haar. Voor Snuitje is Sandro, naast kleine 
vriend Macho, haar mooie grote zwarte vriend. En Sandro 
vindt Snuitje héél leuk. Le Duc wil Macho nog wel eens een 
beetje plagen door hem speels wat op te jagen. Maar daar 
heeft Macho een prima antwoord op: staande op zijn 
voorbenen geeft hij een hele hoge bok en daar heeft 

Li: Macho en re: Snuitje op stal                          Le Duc zo groot als hij is, niet van terug. Met die beentjes van 
Macho is niets mis! Integendeel. Zijn snelle galop, het steigeren bij het ‘ruinenspelletje’ en die hoge 
bokken laten zien dat in die benen voor de volle 100% kracht zit. Macho houdt van Snuitje, daar is geen 

http://www.pensioenpaard.nl/


twijfel aan. Maar hij zit ook een beetje bij haar onder de plak…Snuitje is dominant en watervlug. Zij is de 
eerste die haar neus in de bak met veulenbrok steekt die ’s avonds over de staldeur wordt gehangen, 
extra eiwitrijke voeding voor beide pony’s. Ze duwt Macho gewoon aan de kant. Pas als zij haar mond vol 
heeft, mag hij een hap nemen. Maar Macho vereffent dagelijks de rekening… Bij het twee keer per dag 
voeren in hun stal van de Subli, het speciale oude paardenvoer. Zodra je Snuitje het halster omdoet om 
haar voor het eten van de Subli vast te zetten (anders eet ze direct Macho’s bak leeg….) ziet Macho zijn 
kans: hij  duwt haar even opzij en hapt snel naar haar.  Hij weet heel goed dat ze dan niets terug kan 
doen En  Macho kan in alle rust - want hij heeft veel tijd nodig -  zijn portie Subli eten. Zodra Macho 
klaar is met eten wordt Snuitje’s halster afgedaan. En likt ze direct de restjes in Macho’s etensbak 
op.,,,Maar verder is het altijd pais en vree. Het is en blijft aandoenlijk om te zien hoe tevreden beide  
pony’s samen in hun stal rondscharrelen. 

 
Links: Le Duc en Sandro (foto Joyce van Wijk) en Rechts: Sandro en Le Duc spelen het ruinenspelletje 

Sandro gaat het prima.  Le Duc is zijn grote kameraad. Die klik was er van het begin af aan. Op stal 
neuzen ze regelmatig met elkaar over de deur of de scheidingswand. Buiten in de paddock spelen ze 
bijna non-stop het ‘ruinenspelletje’. Sandro trekt aan het halster van Le Duc en omgekeerd. Ze zijn even 
groot. Le Duc is veel breder en zwaarder gebouwd, maar in het spel zijn ze door hun grootte prima tegen 
elkaar opgewassen. Als ze uitgespeeld zijn wordt er vaak hartelijk gepoetst. Zodra  hun stallen zijn 
uitgemest en opnieuw opgestrooid, is het opendoen van het witte hek naar de paddock het sein voor alle 
dieren: Nu naar binnen! Dat hoef je Snuitje geen twee keer te zeggen. In volle draf is Snuitje de eerste die 
binnenkomt. Ze weet dat er een schone stal met een verse portie kuil wacht. Soms ben ik er op tijd bij en 
kan ik Sandro nog bij het halster grijpen  om hem naar zijn eigen stal te brengen. Maar het gebeurt nogal 
eens dat Sandro in hetzelfde hoge tempo direct achter Snuitje  aankomt en doordraaft naar het middelste 
staldeel. In de stal van de pony’s tref je dan prompt kleine Snuitje naast hele grote Sandro aan. “Hij blijft 
gezellig bij zijn vaste vriendin eten”.  Als Jordan ook al naar binnen is gelopen, wacht hij geduldig op het 
middenpad tot Sandro uit de stal is gehaald. En Macho sluit op zijn beurt aan in de rij achter Jordan.  Een 
enkele keer is het gedrang nog groter omdat  Le Duc het ook leuk vindt mee te lopen. En dan is het hele 
pad gevuld met paarden en pony. Maar altijd wordt in alle rust  ‘het verkeersprobleem’ opgelost. Dan zie 
je hoe goed de paarden en pony’s het met elkaar kunnen vinden. Er is geen spoortje agressie. 
Jordan, onze grote kuddeleider, heeft als bijnaam ‘de timmerman’. Door met zijn hoef tegen de deur of 
wand van zijn stal te timmeren maakt hij altijd duidelijk wat hij wil: ‘’Nu naar buiten!’’ ‘’Nu eten!’’ en ga zo 
maar door. De ‘nieuwkomers’ hebben zijn voorbeeld snel gevolgd…Pony Snuitje timmert met haar kleine 

hoefje er volop op los als de voerbakken met Subli worden 
rondgedeeld. En Sandro, zo bedeesd en timide als hij in april 
2018 bij ons kwam, heeft inmiddels ook volop praatjes 
gekregen. Hij timmert tegen de deur bij het ronddelen van de 
voerbakken met Subli. In één ruk trekt hij met zijn hoofd ver 
over de staldeur gestoken de grote kruiwagen met kuil (oftewel 
‘’de snoepkar’)  naar zich toe. En hij steekt plagerig zijn grote 
hoofd in je nek of haar als je voor zijn staldeur zit en een pauze 
houdt met een kopje koffie. Dat gedrag is een heel goed teken. 
Een beetje ondeugend en speels gedrag betekent dat het dier 
goed in zijn vel zit en zich helemaal op zijn gemak voelt.  
Bijna altijd gaan Halinda en James Bond samen in de  

Poetsende Halinda (li) en James Bond            paddock. Twee paarden die dol op elkaar zijn. Altijd wordt er  



 
Li: No Limit, re: Fellow in de buitenbak                                                        Fellow  
 

eerst lange tijd  gepoetst voor ze aan een beetje spelen of ronddraven toekomen. Paarden houden van 
paarden, maar ze maken duidelijk hun eigen keuze wie hun favorieten zijn. Dat was goed te zien toen, het 
was erg slecht weer, ik Halinda en James Bond naar binnen haalde terwijl Halinda’s stal nog uitgemest 
moest worden. James kon in zijn eigen schone stal, maar Halinda liet ik los lopen op de middenpaden in 
de stallen. Dat kan prima. Ze begon staande naast Jordan’s stal te eten uit een bak met brokjes die ik 
daar had opgehangen. Even neuzen met Jordan en daarna op bezoek bij haar andere vrienden: Sandro 
en Le Duc. Staande voor Sandro’s stal - en hij was bij zijn komst voor haar een onbekend paard - 
poetsten ze elkaar over de staldeur heen innig en lang. Vervolgens was Le Duc aan de beurt. Maar haar 
buurman op stal, Fellow, slaat ze over….Halinda en Fellow  kennen elkaar al van hun leven in Manege 
Waarland, maar ‘’ze hebben niets met elkaar’’. Fellow heeft, naast de andere ruinen, speciaal No Limit 
als goede vriend. Fellow wordt 1 januari a.s. 33 jaar! Hij is 8 jaar ouder dan No Limit, maar als ze samen 
spelen is er absoluut geen leeftijdsverschil te zien. Fellow oogt jong, galoppeert en draaft als de beste, 
kortom hij doet nergens denken aan een oud paard. Rianne gaat het goed. Dank zij haar dieet van hooi 
en een aangepaste kleine portie Subli heeft ze geen enkele last meer van hoefbevangenheidsklachten. 
Rianne loopt vlot en gaat nooit meer liggen in de paddock om haar hoeven te ontzien. Alle dieren zijn 
gezond en opgewekt. We hopen graag dat het ze de komende periode net zo goed gaat. 
 

Schenkingen van Dierenbeschermingsfondsen: 
Onze mestkar is aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Door de zuren in de mest is de stalen 
bodemplaat doorgeroest. Die moet vervangen worden door een aluminium plaat.  De voorzijde van de kar 
willen we verhogen zodat het makkelijker is de mest op de kar op te hogen. Stichting DierenLot schonk 
ons € 800,= voor die revisie. Met veel dank aan Stichting DierenLot. Voor het Spaarplan aankoop 
weidegrond deed de Stichting van der Voort van Zijp  een gift van € 1000,=.  Onze hartelijke dank voor 
deze bijdrage. En – in de volgende nieuwsbrief meer daarover – we hebben een erfenis ontvangen. Er 
komt nog € 20.000,= uit die erfenis bij.  In ‘’de spaarpot’’ zit nu in totaal € 85.500,=! 
 

Twee vervelende kwesties met de buren in Beetgumermolen 
Het leven doseert nooit. Alles komt altijd tegelijkertijd. Woensdagavond 16 oktober had ik met de mestkar 
hooi voor Rianne opgehaald bij Gerard en Marie Christine. Rond 22.30 uur, mijn auto met de kar stond, de 
alarmlichten aan, schuin voor onze oprit geparkeerd, stopte de bus van buurman Markus de Vries voor 
mijn auto. Hij kon makkelijk zijn oprit inrijden, maar bleef staan, stapte uit de bus en greep scheldend de 
steekkar beet waarmee ik de pakjes hooi uitlaadde. Duidelijk met de bedoeling  er mee te slaan. Door het 
werk voor de paarden heb ik spierballen. Het lukte mij de steekkar vast te blijven houden, op een keer na 
toen Markus met de steekkar keihard op onze mestkar sloeg. In de worsteling heb ik hem per ongeluk een 
tik op zijn neus verkocht. Markus riep ‘’Au!!”, liet de steekkar direct los en zei (merkwaardig genoeg…): ‘Ik 
ga de politie bellen!’’. Waarop mijn antwoord was: ‘’Prima! Dan vertel ik ze precies hoe het zit!’’ Daarop 
reed hij zijn bus zijn terrein op. De aanleiding voor de aanval is vermoedelijk het feit dat hij zonder 
vergunning een schuur op de afgekeurde mestplaat die grenst aan ons terrein had gebouwd. En die van 
de gemeente Waadhoeke moest afbreken.  Uiteraard heb ik aangifte gedaan bij de politie. Maar, er waren 
geen getuigen en er is geen bloed gevloeid en dan ‘’heb je geen zaak’’… 



Diezelfde week, op zaterdagmiddag 19 oktober toen ik de auto onze oprit opreed was de andere buurman 
bezig het oude hek rond hun terrein te vervangen. Maar hij trok dat nieuwe hek door tot over onze erf-
grens. De buurman overviel mij  met Google kaarten waaruit zou blijken dat die erfgrens niet klopt..Wij 
weten van niets. In 2007 toen wij in Beetgumermolen kwamen stond het hek er al en naar wij weten is dat 
hek 20 jaar geleden geplaatst. Marjan de Vries die toen daar woonde, heeft samen met Markus de Vries 
(de andere buurman) het hek geplaatst en daarmee de erfgrens bepaald. Ons terrein is een afsplitsing 
van het terrein van Markus de Vries. De buurman mailde dat hij een jurist had geraadpleegd. En eiste nu 
zijn grond op. Het werd dus tijd voor ons een advocaat in te schakelen. Just Hamming van Juist Just! 
Advocatuur en Advies heeft grondig en snel werk geleverd. Hij zond een heldere en duidelijke brief aan de 
buurman met de conclusie dat zowel de 10 jaar termijn die geldt bij ‘’te goeder trouw’’(juridisch: verkrijgen-
de verjaring) en de termijn van 20 jaar (juridisch: bevrijdende verjaring) zijn verstreken. En buurman dus 
geen aanspraken op ons eigendom kan maken. Plus de sommering het te ver doorgetrokken nieuwe hek 
te verwijderen tot de oorspronkelijke grens. Van het vervolg hou ik jullie op de hoogte , 
En, heel sympathiek: Just Hamming rekent € 50,= minder op zijn uurtarief omdat we een goed doel zijn.   
 

NL Doet Dag 2020 
De NL Doet Dag 2020 wordt gehouden op zaterdag, 14 maart van 11.00 tot 16.30 uur. Van het Oranje 
Fonds hebben we weer budget gekregen. Wie mee wil doen: noteer de datum in je agenda! 

Acties en publiciteit: 
Karin Engelman, onze vaste paardenverzorgster, organiseert de verkoop van paardendekens die we 
teveel hebben en overige paarden spullen via Marktplaats. De opbrengst is tot nog toe € 195,=.  
Waterstad FM zond drie weken lang, tot 5 december, kosteloos onze commercial ‘’En rij toch niet stilletjes 
ons stalletje voorbij’’uit. Met nogmaals dank aan Waterstad FM 
 

Heel veel dank aan jullie allen 
Allereerst jullie, de donateurs, heel veel dank voor jullie steun, betrokkenheid en trouw. Jullie maken het 
welverdiende pensioen voor onze oude manegedieren mogelijk. Iedere donateurcent gaat rechtstreeks 
naar de paarden en we hebben jullie allemaal hard nodig. Wij hopen van harte dat onze pensionado’s in 
2020 op jullie mogen blijven rekenen. Ook dit jaar heel veel dank aan onze vrijwilligers die al jarenlang 
meewerken aan de stichting: hoefsmid en beleidsadviseur Gerard Nielsen, vormgeefster Nynke Tiekstra, 
Jan Roorda onze financieel adviseur. Esther Liano, onze ambassadrice. Wim Meijer, die altijd dinsdags 
hard aan het werk is en alle mogelijke klussen opknapt. Wim van Rink, onze webmaster en de vormgever 
van de Nieuwsbrieven, Copy Service Leeuwarden die kosteloos de brieven die per post gaan uitprint. En   
veel dank aan Karin Engelman, onze vaste paarden-verzorgster die ook altijd extra werk op zich neemt. 
En aan alle andere paardenverzorgsters die zich volop inzetten. Tot slot:  hartelijk dank aan de 
dierenbeschermingsfondsen die ons jaar in jaar uit steunen.  

 

Met de kerstdagen zijn jullie van 
harte welkom 
Woensdag, 25  en donderdag 26 
december nodigen we jullie graag rond 
16.00 uur uit voor een bezoek aan onze 
pensionado’s aan de Langestraat 82-A, 
9045 PD in Beetgumermolen. De stallen 
zijn sfeervol en feestelijk versierd (we 
zijn volgens mij de enige stal in 
Nederland waar het echt kerst is in de 
stal). We trakteren op warme 
chocolademelk en appeltaart. 
Onze paarden in de stallen in kerstsfeer  
Voor: Le Duc. Achter: Halinda. Foto Bennie 
Wanrooij. 
 

 De volgende Nieuwsbrief 
Die ontvangen jullie eind maart 2020. Met het verslag van de NL Doet Dag. Nieuws over de erfenis en de 
financiële verantwoording over 2019.  
Voor ieder van jullie: hele fijne feestdagen en een goed en gezond Nieuwjaar toegewenst. 
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. 
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18  
www.pensioenpaard.nl.  e-mail: info@pensioenpaard.nl. Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25 
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