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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief  hoe het onze paarden en pony’s vergaat. De  NL Doet Dag op 
zaterdag, 29 mei. Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Acties, de datum van de 
donateursdag in 2021: zondag, 22 augustus. 
 
 
Onze paarden en pony’s 
Het duurde dit jaar heel lang voor het echt voorjaar was. April was zonnig maar koud. Mei bracht heel veel 
regen en het was nog steeds koud. Vorig jaar gingen de paarden en pony’s eind april de wei in. Nu was 
dat minstens drie weken later. Maar toen het eindelijk zover was, was het feest!! In rengalop stoof de een 
na de ander naar buiten. Lizzy bokte en steigerde midden in de wei minutenlang. Ze was zo opgewonden 
van vreugde dat ze eerst niet eens aan grazen toekwam. Macho deed niet voor haar onder en maakte zijn 
bekende bijna rechtstandige bok. Achterbeentjes verticaal in de lucht. Daarna gingen tegelijkertijd alle 
hoofden omlaag en was het grazen, grazen en nog eens grazen. 

 
Onze paarden en pony's voor de eerste keer in de wei. Linksboven: Sandro, No Limit en Fellow. Rechtsboven: Lizzy. 
Linksonder voor Snuitje, achter Lizzy. Rechtsonder: Jordan 
 

Dank zij de lange periode van regen maar wel met temperaturen boven de 8 graden C – en boven die 
grens groeit gras – was de wei weelderig begroeid. Hoog bloeiend gras, paardenbloemen en allerlei 
kruidplanten. Prima voedsel voor onze pensionado’s. Die eerste dag zijn ze na anderhalf uur in de wei 
weer naar binnen gehaald. Daarna stonden ze helemaal voldaan heerlijk te soezen op stal. Vol van al dat 
lekkere eten. 
De overgang van kuil en hooi naar vers gras moet je zorgvuldig opbouwen. Bij ieder paard en iedere pony 
is er kans op koliek wanneer ze ineens veranderen van dieet. Maar met iedere dag een uur erbij konden 
ze na een aantal dagen hele middagen en daarna nog langer de wei in. Die opbouw ging prima. Zonder 
problemen voor hun gezondheid.. 



In de wei zie je altijd extra goed wie met wie bevriend is. Sandro graast zij aan zij met No Limit. 
Regelmatig poetsen ze even. Maar Sandro poetst ook met Fellow, ze zijn hele goede vrienden. Jordan en 
Fellow kennen elkaar al tientallen jaren en zijn oude kameraden. Allebei afkomstig van Manege Waarland. 
Af en toe stoeit Fellow een beetje met Jordan, daagt onze Grote Kuddeleider uit, maar ook zij zijn heel 
duidelijk gehecht aan elkaar. Over het touw heen dat de ruinenwei van de merriewei scheidt, zoeken 

Sandro en Rolinda elkaar op voor een poetsbeurt. En 
Rolinda kiest in haar eigen wei daarvoor altijd Lizzy uit, 
maar ook Macho. Pony’s Macho en Snuitje hebben elkaar. 
Alleen Rianne, onze feministe, poetst niet met paarden. 
Behalve met pony Macho…Onze grote feministe valt bij de 
ruinen alleen voor een kleine pony… 
Rianne heeft allang een mens uitgekozen voor het 
poetswerk. En dat ben ik.  Op stal kan ik al vegend voor 
haar stal geen stap verder doen. Zodra ik daar gebogen sta 
komt haar grote hoofd over de deur heen en houdt ze me 
tegen. Eerst moet ik met mijn nagels grondig en lang haar 
manen krabbelen. Met haar hoofd omhoog, haar hals ver 
uitgestrekt en verzaligd kijkend,  geniet ze van iedere 
krabbel. In de wei achtervolgt ze me als ik met de kruiwagen 
mest opruim. Ze gaat pal voor de kruiwagen staan of recht 
voor me. En ja hoor, hetzelfde ritueel, veel en lang 
krabbelen. Pas daarna kan  ik doorgaan met mijn werk.. 
Maar niet lang.. Een paar meter verderop blokkeert ze weer 
de kruiwagen. Het kost tijd, maar het is natuurlijk wel héél 
eervol  en vlijend dat mijn menselijke poetswerk zo hoog 

Sandro en Lizzy poetsend                                         gewaardeerd wordt.  
Met de gezondheid van al onze pensionado’s gaat het heel goed. In het zonlicht buiten in de wei zie je bij 
veel paarden ‘’de appeltjestekening’. Op hun glanzende vachten zijn rondjes zichtbaar. Een teken van een 
héle goede conditie.  
 
Fellow zou in april verder behandeld worden aan 
zijn gebit. Maar de gespecialiseerde 
paardentandarts besloot bij nader onderzoek het 
verwijderen van zijn twee voortanden niet uit te 
voeren. De druk op de rest van zijn gebit bij het 
kauwen van zijn voedsel zou door het missen van 
die twee tanden zodanig veranderen dat er nog 
meer problemen ontstonden. Wij houden uiteraard 
zijn gezondheidstoestand goed in de gaten. 
Letten er op dat hij voldoende eet, want pijn aan 
zijn gebit kan maken dat hij minder zou gaan eten. 
Naast kuil krijgt Fellow dubbele porties Subli, het 
speciale oude paardenvoer dat altijd geweekt 
wordt en voor hem makkelijk te eten is. Plus hij 
wordt twee keer per dag bijgevoerd met 
ponybrokjes. Hij ziet er voor zijn leeftijd (34 ½ 
jaar!) echt prachtig uit. Mét de appeltjestekening       Fellow in volle glorie, met ‘’appeltjestekening’’ 

op zijn vacht. En Fellow is en blijft levendig en speels.  
We doen niet voor niets bij iedere gang naar buiten zijn springschoenen om zijn achterbenen. Die 
voorkomen dat hij nog een keer bij het spelen op zijn hak wordt getrapt en een grote wond oploopt. Want 
bij dat spelen met de andere ruinen is Fellow altijd de uitdager. Hij houdt van stoeien met de andere 
ruinen. Hij neemt het initiatief. 
Alle paarden en pony’s genieten van de hele dagen buiten in de wei, maar rond 19.00 uur willen ze bijna 
allemaal weer graag naar binnen. In hun eigen stal is er rust. Het eerste wat ze vaak doen bij binnenkomst 
is plassen….Jawel in hun net uitgemeste schone stal… Maar net zoals een manegedier dat in de bak aan 
het werk is, bijna nooit plast in de bak, maar wel na de les op sta, is het een teken van ontspanning. In de 
wei rondlopen betekent ook alert zijn op alles wat er gebeurt. Een galop inzetten bij een raar geluid van de 
weg of even schrikken van een opvliegende vogel. Hun eigen stal voelt veilig. 
Bijna altijd duikt Snuitje als de paarden binnenkomen bij de toegangsdeuren van de stallen onder het touw 
door dat op het grindpad naast de stal is gespannen. Dat touw is bedoeld om te voorkomen dat de 
paarden doorlopen op het grindpad en zo op de parkeerplaats uitkomen. Snuitje kent de route precies en 
wil nog even van het gras eten dat langs de rand van ons tuintje op de parkeerplaats groeit. Macho’tje 
volgt haar direct en neemt inmiddels zelf vaak de leiding. Het schuifhek van de parkeerplaats moet altijd 
dicht zijn, want de twee pony’tjes kan niets gebeuren op onze parkeerplaats. Maar het is gevaarlijk als ze 
de weg op kunnen lopen. 



De beide pony’s ophalen hoeft vaak niet eens. Je hoort al gauw het klakken van hun hoefjes op de vloer 
van de opslagruimte, ze kennen de weg en gaan via die route na een kwartiertje snoepen van het gras (en 
de plantjes…) naar hun eigen stal. Want daar wacht de kuil. Met alle dieren op stal, na de voerbeurt met 
Subli, de extra ponybrokjes voor Fellow en Macho en tot slot de appel als toetje voor elk, heerst er vredige 
stilte. Ze zijn helemaal voldaan en tevreden na zo’n lange mooie zomerdag. 
 

De NL Doet Dag op 29 mei 

Alles zat mee voor de NL Doet Dag: we 
haalden ons streefgetal van 15 deelnemers, 
het zonnetje scheen volop en de temperatuur 
was aangenaam. Van Manege De Steenen 
Kamer in Heerhugowaard waar Lizzy van 
afkomstig is, waren drie ruiters de Afsluitdijk 
overgestoken om mee te helpen. Ruiters en 
donateurs van Manege Molenruiters in 
Vrouwbuurt, de manege van Sandro, Rolinda, 
Macho en Snuitje, deden mee. Donateur Loes 
Hekkers nam dochter plus kleinzoon met 
vriendin mee en donateur Nynke de Vries, die 
al vaker de catering op zich nam – en al 
doende ook de kantine een beurt geeft - was 
gelukkig ook weer present.  Bestuurslid Marco 
Tuinenburg had de leiding over het 
schoonmaken en schilderen van de loods aan  

druk aan het werk met het schoonmaken en schilderen van de  achterzijde van onze loods,ramen zemen en het 
knippen van de brandnetels uit de wei.       

de paddockkant. Met de hogedrukspuit want 
de modder zat meters hoog. De goot kreeg 
een grondige poetsbeurt. De muurtjes aan  
weerszijden van de oploop naar de paddock 
werden weer stralend wit. In de loods was 
een ploeg druk met het boenen van zij- en 
stalwanden. De oprit werd ontdaan van 
onkruid. Op de parkeerplaats werd het tuintje 
gefatsoeneerd plus de plantenbakken van het 
terras gevuld. En er is een appelboompje 
geplant naast het terras. De sfeer was prima, 
de stemming opgewekt en de lunch lekker. Er 
is die dag weer een hoop werk verzet. Met 
heel veel dank aan alle deelnemers!                   Ruiters van De Steenen Kamer bij Sandro en No Limit in de wei. 

 
De lunch buiten 

 



Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen 
De Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn schonk ons € 4.000,= voor o.a. de hoge 
dierenartsenkosten die we moesten maken. Een geweldige bijdrage!. Bij deze onze hartelijke dank voor 
hun ondersteuning. 
 
 

Acties 
Doorlopend zijn er twee acties gaande voor 
 onze stichting. De ene, de inzamelingsactie voor 
gedragen kleding, is in samenwerking met de 
Stichting DierenLot. De andere is de verkoop van 
tweedehands paardenspullen die ons geschonken 
worden. Voor die tweede actie hebben we de 
Stichting DierenLot gevraagd ons de 
donatieverdubbelaar toe te kennen. In verband 
met de Coronacrisis vroegen we die verdubbelaar 
aan voor een langere periode dan gebruikelijk en 
dat werd tot en met 31 maart 2021.  
De Stichting DierenLot ging daarmee akkoord. 
Karin Engelman, onze vaste paardenverzorgster, 
leidt beide acties en zet de paardenspullen met 
foto’s op Marktplaats. Zo wist ze t/m 31 maart 
voor maar liefst € 695,=! te verkopen. Stichting 
DierenLot verdubbelde die opbrengst tot  
€ 1.390,=! Veel dank aan de Stichting DierenLot 
en aan Karin voor haar inzet.  
Zoals gezegd lopen beide acties door en hopen 
we op deze manier jaarlijks een mooie opbrengst 
voor onze pensionado’s te krijgen. 
 
 
Sandro als fotomodel voor het showen van 
koetstuig dat we verkopen via Marktplaats. 
 
 

 
Datum donateursdag: zondag 22 augustus, vanaf 15.30 uur. 
Op die dag zijn jullie van harte welkom voor een bezoek. Wij zorgen voor een hapje en drankje en er is alle 
tijd om ieder rond te leiden. Wie altijd al wou komen kijken bij ons, maar het kwam er steeds niet van: houd 
die middag vrij in je agenda. 
We sturen nog een herinnering zo’n 10 dagen voor de datum. 
 

De volgende Nieuwsbrief: 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind september. Met alle informatie over hoe het onze 
pensionado’s gaat en overig nieuws. 
Wie deze zomer langs wil komen: je bent iedere zondag rond 16.00 uur welkom op ons adres: Langestraat 
82-a, 9045 PD in Beetgumermolen. S.v.p. parkeren in de berm. 
 
Allemaal een fijne zomertijd toegewenst. De wereld gaat weer open na de Coronacrisis, geniet van de 
vrijheid! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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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