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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief staan we nog even stil bij de onverwachte dood van James Bond.
Maar ook goed nieuws: een nieuw paard erbij: merrie Lizzy. Onze paarden en pony’s.
De donateursdag op zondag, 23 augustus 2020. Een schenking van een dierenbeschermingsfonds en een tweede juridische kwestie: een kort geding tegen onze
buurman Markus de Vries…
James Bond
James Bond’s dood kwam net zo onverwacht
als die van Le Duc. De avond ervoor was hij
gezond en wel volop aan het eten van de
bijvoeding met Luzernebrok die hij dagelijks
‘voor het slapen’ kreeg. ’s Ochtends vond
Karin Engelman, onze vaste verzorgster,
hem dood in zijn box. Vermoedelijk heeft hij
net als Le Duc een hartstilstand gekregen.
James Bond was een schat van een paard.
Heel geliefd bij de ruiters van Manege
Lieve James, met kleine vriend Macho
Waarland waar hij jarenlang heeft gewerkt.
Met zijn vriendelijke karakter en aanhankelijkheid maakte hij volop vrienden bij de paarden en pony’s in
onze opvang. En bij ons. De lieve en ontroerende reacties op zijn overlijden stroomden binnen. Heel
veel dank daarvoor aan ieder.

Een nieuwe pensionado erbij: merrie Lizzy
Na in zo’n korte tijd, viereneenhalve maand, drie zo geliefde pensionado’s te hebben verloren, zijn we
heel blij dat er een nieuw pensioenpaard bij is gekomen: Lizzy. Lizzy is 25 jaar oud en heeft meer dan
acht jaar lang hard gewerkt in Manege De Steenen Kamer in Heerhugowaard. Een voor ons nieuwe
manege. Via een trouwe donateur in Noord-Holland werd de manege voor Lizzy’s pensioen gewezen
op onze stichting. Eigenaresse Manon Busé raakte al snel overtuigd dat Lizzy bij ons op een hele
goede plek zou komen. De manege ging volop aan de slag om donateurs te werven. Wij gingen hard
aan het werk met het reparatie-, schoonmaak- en schilderwerk van de stal. Lizzy’s stal ligt naast die
van Sandro. Sandro is een paard dat volop van zijn soortgenoten houdt en wij schatten in dat hij blij zou

Lizzy’s komst, de kennismaking met Sandro en een kijkje uit haar raam

zijn met zijn nieuwe buurvrouw. Die kennismaking bij haar binnenkomst verliep helemaal goed.
Neuzend over de rand van de stal begroette Sandro Lizzy vriendelijk. Lizzy liep even door haar stal,
nam een kijkje door het openstaande raam en begon direct daarna van de kuil, met een appel, die klaar
lag te eten. Dat is altijd een heel goed teken. Een paard dat onrustig is of zich niet veilig voelt eet niet.
Vanaf dat moment is het alleen maar vlekkeloos verlopen. Haar kennismaking met Rolinda, de pony’s
Macho en Snuitje en Rianne in de wei. Het aan het eind van de middag bij het hek klaarstaan en
zowaar keurig zelf haar stal in lopen. Alsof ze een volleerde pensionado is! Lizzy is bijzonder lief en het
valt op hoe ze zich, je zou bijna zeggen, heel bescheiden en geruisloos, voegt naar de andere paarden.
En omdat ze zo bescheiden is, wordt ze probleemloos geaccepteerd door de andere dieren. Binnen
een week voelt het of ze al jaren bij ons is.

R
Ruiters van Manege De Steenen Kamer op bezoek bij Lizzy

Lizzy kreeg diezelfde week volop bezoek van haar nieuwe donateurs. Op de vrijdag na haar komst
kwamen acht ruiters van Manege De Steenen Kamer, die op doorreis waren naar Vlieland, een kijkje
nemen bij hun Lizzy en kennismaken met alle andere pensionado’s.
Lizzy heeft een hele bijzondere donateur: Lyndsey Neumijer. Lizzy is Lyndsey’s lievelingspaard en de
band met het dier maakte dat Lyndsey in maart 2019 bleef vechten tegen het Gillian Barré syndroom.
Een plotseling optredende verlammingsziekte. Lyndsey was verlamd van haar voeten tot haar gezicht.
Gelukkig is goede behandeling mogelijk. Maar juist Lizzy maakte dat Lyndsey er alles voor deed om
weer naar haar toe te kunnen. Toen ze even met verlof mocht uit het ziekenhuis is ze in de rolstoel naar
de stal gegaan. Gelukkig gaat het al veel beter met yindsey. Zij en haar moeder Wonny zijn heel blij dat
Lizzy bij ons haar dikverdiende pensioen krijgt en steunen gul dat pensioen. Beiden gaan regelmatig bij
haar op bezoek komen. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief stuur ik het filmpje van Lyndsey met haar Lizzy.
Publiciteit bij Lizzy’s komst
Het Noordhollands Dagblad weidde op 14 september een hele pagina met veel foto’s aan Lizzy’s
pensioen. Hart voor Dieren publiceert half oktober een artikel met foto’s. Beide artikelen komen
binnenkort op onze site www.pensioenpaard.nl

Onze paarden en pony’s
De dood van James Bond betekende voor
Sandro nogmaals het verlies van een goede
kameraad. We hadden na het overlijden van Le
Duc de groepssamenstelling in de wei
veranderd. In de ene wei: Sandro, James Bond,
Fellow en No Limit. En Jordan, onze kuddeleider
bij Rolinda, Rianne en de pony’s Macho en
Snuitje.
Na James Bond’s dood wijzigden we de groepen
nog een keer. Nu Sandro, Fellow, No Limit en
Jordan bij elkaar. Alle (grote) ruinen dus in de
ene wei. In de andere wei Rolinda, Rianne en
de pony’s. Met nu ook Lizzy erbij. Opvallend was
het om te zien dat Sandro en Fellow veel hechter Fellow (voor) poetsend met Sandro

bevriend raakten. Ze konden het al goed met elkaar vinden,
maar nu zie je iedere dag in de wei die twee hartelijk
poetsen. Dat doen ze lang en veel vaker dan vroeger. En
daar zijn zij en wij blij mee! Sandro is een paard dat niet
zonder paarden (en pony!) gezelschap kan.
Hij was al het vaste maatje van No Limit, maar hij heeft in
Fellow er een hele goede kameraad bij. Fellow, die in het
verste staldeel staat, gaat na Jordan altijd als eerste naar
buiten, hij weet zelf de weg. Je hoeft zijn staldeur maar open
te zetten en hij draaft de oploop naar de paddock op. Met
Sandro doe ik hetzelfde. Ik open zijn deur en laat hem zijn
eigen gang gaan. Sandro staat in zijn stal al helemaal
startklaar, opgewonden dansend om naar buiten te gaan.
Maar hij heeft wel eens in zijn enthousiasme de neiging te
hard zijn stal uit te lopen, verder de stalruimte in. Dan ziet hij
zijn vergissing, draait direct om en loopt met vaart de
stalruimte uit. Je hoort op het beton van de oploop het klikklak-klik-klak van zijn snelle draf. In het zand van de paddock
gaat die over in een razendsnelle galop. Hij vliegt de bak in.
Dan met een slalom door het toegangshek en in volle galop
een eind de wei in. Tot hij bij Fellow en de andere paarden
Jordan en No Limit is. Alle paarden en pony’s gaan graag de
wei in. Maar Sandro’s enthousiasme is absoluut het grootst.
Bij Fellow treft het altijd hoe prachtig hij er uit ziet voor een
paard van zijn leeftijd. Die bijna 34 jaar, want dat wordt hij bij
leven en welzijn op 1 januari 2020, die zie je er absoluut niet
No Limit links en Sandro
aan af. Zijn bouw is mooi, zijn vacht glanst volop. Bij een
bepaalde lichtinval zie je een ‘appeltjestekening’ op die vacht, hét teken van een hele goede conditie.
Maar ook zijn gedrag is jeugdig, levendig en gezond. Hij rolt graag in het zand. Komt direct weer
overeind, zonder moeite. Fellow speelt ook graag het ‘ruinenspelletje’, het halster van Jordan of een
van de andere ruinen pakkend en dan trekkend en duwend uitproberen wie het sterkste is.
Met onze pony’tjes Macho en Snuitje, ‘’de guppies’’ zoals ik
ze altijd noem, gaat het prima. Macho poetst bijna dagelijks met
Rolinda, maar in de wei loopt hij ook vaak naast Lizzy. Hij lijkt
een verkleinde uitgave van haar, dezelfde voskleur, vier witte
benen en de witte bles. Snuitje duikt bij het binnenkomen
iedere dag onder het touw door dat moet voorkomen dat de
paarden het grindpad naar onze parkeerplaats oplopen. Maar
Snuitje heeft geen boodschap aan dat touw. Ze gaat lekker
grazen van het gras naast het terras, een smakelijk extra hapje.
Als alle paarden binnen zijn haal ik haar op. Het is zo’n vast
ritueel geworden dat Macho er al helemaal aan gewend is
geraakt eerst alleen op stal te zijn. Hij hinnikt hooguit een
keertje luid als het erg lang duurt voor ze met mij aan komt
lopen. De dierenarts hebben we deze zomer alleen nodig
gehad voor No Limit die een hardnekkige irritatie aan zijn oog
had. Vermoedelijk door opstuivend zand tijdens de hele warme
droge periode. Een intensieve behandeling twee weken lang
met oogzalf verhielp de kwaal. Met de gezondheid van alle
paarden en de pony’s ging het verder uitstekend.
Macho en Snuitje op stal

De donateursdag op zondag, 23 augustus

Het was droog en zonnig, maar het waaide te hard om op het terras buiten te zitten. Dus haalden we de
stoeltjes binnen in de opslagruimte. Na het hapje en drankje gingen we met kleine groepjes de wei en
paddock in om de paarden en pony’s te begroeten.
De donateurs kwamen van ver. Uit Den Haag, de trouwe fan van Macho: Brecht Hoffmann, uit Nijkerk
(bij Amersfoort) en van dichtbij uit Friesland. Een donateur, Thea Verheul, heeft jarenlang vanuit ZuidAmerika het wel en wee van onze pensionado’s gevolgd. Gelukkig kan ze nu, sinds ze in Joure woont,
de paarden en pony’s in levenden lijve zien. Het was een heel gezellige en leuke dag. Als vanouds!

Een schenking van een dierenbeschermingsfonds
Van de Stichting van der Voort van Zijp ontvingen we een gift van € 1.000,= voor ons Spaarplan
Aankoop Weidegrond. Heel veel dank aan deze stichting! In onze ‘’spaarpot’’ zit nu € 86.500,=.

Een tweede juridische kwestie
Onze loods ligt lager dan het terrein van buurman Markus de Vries en de centrale afwateringsput op
onze parkeerplaats ligt op het laagste punt in de omgeving. In de loop van de jaren hebben wij er alles

links: een ‘’normale overstroming’’ in 2015

rechts: 2019 het water stijgt en stijgt….

aan gedaan om de afwatering van ons eigen terrein op orde te brengen. Van goten en regenpijpen tot
drie waterzuilen die elk 400 liter hemelwater van ons dak op kunnen vangen en we hebben beide
stalingangen verhoogd. Ook heb ik een grindpad met verhoogde rand over bijna de hele lengte van de
loods gemaakt om te voorkomen dat met het regenwater van de buurman ook vuil ons terrein op
stroomde. Echter jaar na jaar wordt de overlast van het hemelwater van de buurman groter. Zijn hele
terrein is met beton bekleed, hij heeft een deel van zijn terrein verder verhard en zelfs zijn terrein dit
voorjaar nog meer verhoogd met asfalt. De twee afwateringsputten die hij heeft monden uit op onze put
op de parkeerplaats. Kortom, hij heeft geen eigen afwateringssysteem en alle hemelwater van zijn
hoger liggende erf loopt over een breedte van zeker 50 meter naar ons toe. Ieder jaar wordt de vijver
die zich bij buien vormt op onze parkeerplaats groter. Vorig jaar was de overstroming na een hevige bui
zo erg dat het water aan de voorzijde onze loods in liep en de voorraad stro en kuil bereikte..Onze
advocaat Just Hamming heeft in juli dit jaar Markus de Vries een brief gestuurd waarin hij hem vroeg de
afwatering van zijn eigen terrein op orde te brengen. Als hij dat niet deed zouden er gerechtelijke
stappen volgen. De reactie van buurman was dat onze stichting volledig van de situatie dat ons terrein
lager ligt op de hoogte was bij de koop van loods en land. Wanneer wij over zouden gaan tot het
aanbrengen van wijzigingen in de gemeenschappelijke afwatering zouden alle daaruit voortvloeiende
directe en indirecte kosten bij ons in rekening worden gebracht… Dat antwoord maakte duidelijk dat de
gang naar de rechter onvermijdelijk was geworden. Jullie krijgen nog uitvoeriger bericht over deze
kwestie. De datum van het kort geding staat al vast: donderdag, 22 oktober 2020.

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief komt eind december. Met alles over onze pensionado’s, de afloop van het
kort geding. De uitnodiging – een leuke traditie – om met de kerstdagen in onze versierde stallen op
bezoek te komen en natuurlijk verder nieuws. Wie een kijkje wil komen nemen: je bent altijd van harte
welkom op zondagen rond 16.00 uur aan de Langestraat 82-A, 9045 PD in Beetgumermolen.
Met vriendelijke groet,
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