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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief  alles over onze paarden en pony’s. Een bijzonder logeerweekend in 
onze stallen.  Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Onze Digitale collecte voor 
Dierendag, 4 oktober. De donateursdag op zondag 22 augustus j.l. De stand van zaken 
m.b.t. de  erfgrenskwestie en de afwatering van ons terrein plus nieuws over ons bestuur. 
 
Onze paarden en pony’s 
Het was wat de paarden en pony’s betreft een prima zomer: geen hittegolven, temperaturen rond de 20 
graden en tot op heden een mooie nazomer met iedere dag de gang naar de wei. Er waren wat kleine 
kwaaltjes, maar met de gezondheid van alle dieren ging en gaat het gewoon goed. Pony Snuitje krijgt sinds 
oktober vorig jaar iedere dag een half tablet Prascend voor de ziekte van Cushing (gezwel in de hypofyse) 
waar ze aan lijdt. En dat helpt heel goed. Vaste verzorgster Karin Engelman scheert haar regelmatig zodat 
ze het niet te warm krijgt. Snuitje is slim en kwiek. Iedere dag als de paarden en pony’s uit de wei naar 
binnen komen draaft ze in hoog tempo onder de touwtjes door die over het grindpad hangen. Naar onze 
parkeerplaats. Lekker eten van de grasrand langs ons tuintje. Dat kan, want het schuifhek naar de oprit is 
dicht. Fijn voor haar en handig voor ons: hoeven we dat gras niet te knippen Als ze genoeg gegeten heeft 
loopt ze de opslagruimte in, hapt hier een pluk kuil van de baal en daar een beetje hooi. Maar als je niet 
oppast staat ze naast de grote emmer met de Subli, het speciale oude paardenvoer, wipt het deksel eraf en 
gaat smakelijk aan het eten. Of ze trekt de handdoek van een voerbak waar de bijvoeding voor Fellow en 
Macho in staat te weken. Maar soms staan er veel kruiwagens en gereedschap in de opslagruimte op het 
looppad in de weg. Dan besluit Snuitje dat het veiliger is om via het grindpad weer terug te lopen naar de zij-
ingang van de stallen. En staat ze keurig voor haar eigen stal.  Kortom Snuitje is het tiepje dat je niet alleen 
voor een boodschap kunt sturen, maar ze komt ook nog met gepast wisselgeld terug 
Macho is allang aan gewend aan Snuitje’s dagelijkse uitstapje naar 
de parkeerplaats. In het begin bleef hij hinniken en hinniken als hij 
alleen op stal stond. Of liep hij mee. Maar hij heeft allang gekozen 
voor lekker kuil eten in zijn schone stal. Wetend dat Snuitje vanzelf 
komt opdagen. Macho doet het prima. Hij is goed op gewicht, kan 
rustig de dubbele portie Subli en de bijvoeding met ponybrok 
opeten. Dan staat Snuitje (die uiteraard haar portie ook krijgt) aan 
het halster vast in de stal. Zodat Macho echt de tijd krijgt voor zijn 
eten en Snuitje niet zijn portie opeet…Snuitje laat direct van zich 
horen als ze klaar met eten is: dan gooit ze haar bak met een luide 
klap op het pad. Ze weet dat ik er dan aankom om haar bak weer 
op te hangen en haar nog een hapje te geven. Als dat op is  moet 
ze wachten tot Macho klaar is. Dan wordt haar halster losgemaakt 
en mag ze zijn etensbak schoonlikken. Ook de afwas is Snuitje 
toevertrouwd     Macho in de bak 
1 Oktober vieren we een jubileum: Fellow is dan 10 jaar bij ons met pensioen! Onze Kroonprins, zoals we 

hem noemen. Er is het sprookje van “de prins op het 
witte paard”. Bij ons is de prins het paard.  
Voor een paard van zijn leeftijd, hij wordt bij leven en 
welzijn op 1 januari 2022 35 jaar!, ziet hij er prachtig 
uit en is hij opvallend levendig en speels. De 
springschoenen die we hem dagelijks om zijn 
achtervoeten doen, zijn nodig om hem te 
beschermen tegen nóg eens een wond aan zijn voet 
omdat een ander paard daar per ongeluk op trapt. 
Want altijd is Fellow degene die Jordan, Sandro of 
No Limit uitdaagt voor het ‘ruinenspelletje’. Als hij 
met zijn kameraden aan de beurt is om aan het eind 
van de middag uit de wei naar stal te gaan, keert hij 

Fellow in de wei 
 zelfs nog eens om. Jordan loopt steevast met hem mee en dan gaan de heren nog even een extra rondje 
‘ruinenspelletje’ oftewel aan elkaars halster trekken in de paddock doen. Half september kwam er een 



andere dierenarts van de praktijk in Dokkum langs om o.a. mestproeven op te halen. Zij kende de paarden 
niet en ik vroeg haar te schatten hoe oud Fellow was. Fellow stond vlak bij ons. ‘’Hooguit 25 jaar’’ riep ze…  
No Limit en Sandro zijn hechte kameraadjes. In de wei grazen ze altijd samen. No Limit is heel lief en een 
beetje ondeugend. Appeltjes plukken van onze boom naast de wei, een hap nemen uit een plant die op het 
tafeltje op het terras staat, alle stallen inlopen waarvan de deur openstaat: No Limit neemt altijd het initiatief.  
Sandro kijkt vaak vol bewondering toe wat No Limit nu weer doet en eet graag mee van elk gejat appeltje 
Maar No Limit is ook allerliefst. Ieder van onze verzorgclub heeft wel een dier waar extra mee geknuffeld 
wordt. Alle paarden en pony’s gaan in de loop van de nacht of ochtend in hun stal liggen om te slapen. 
Jeanine Krol die ’s ochtends heel vroeg begint, gaat altijd graag even bij No Limit zitten om hem aan te halen 
als hij zijn dutje doet. Dat is genieten voor twee! 

 
Sandro (voor) en No Limit, met een gejat appeltje       No Limit met Jeanine op stal 
 
Een bijzonder logeerweekend 

Lizzy, de merrie van Manege De Steenen Kamer in 
Heerhugowaard, die een jaar geleden bij ons met pensioen 
ging, heeft (gelukkig!) veel fans van die manege. Maar er is 
een die een heel bijzondere band met Lizzy heeft: Lyndsey 
Neumijer. Bij Lizzy’s komst schreef ik er over hoe Lyndsey 
twee jaar geleden toen ze de ziekte van Guillard Barré 
kreeg, een akelige verlammingsziekte, zodra ze met de 
revalidatie begon en in haar rolstoel zat, direct naar Lizzy toe 
wou. Lyndsey, nu 11 jaar oud,  is gelukkig genezen en ze is 
heel blij dat Lizzy bij ons van haar dikverdiende pensioen 
geniet. Maar ze mist Lizzy heel erg… Vanuit Heerhugowaard 
steken haar moeder en zij regelmatig de Afsluitdijk over voor 
een bezoek aan onze stallen. In augustus waren ze er weer. 
We hebben een stal die leegstaat, na het overlijden van 
James Bond. En zo werd het idee geboren: Wat als Lyndsey 
en haar moeder Wonny een nachtje zouden blijven slapen in  
 
 
 
 

Grote liefde: Lizzy en Lyndsey    
die stal…Lyndsey en haar moeder waren enthousiast.  
De stal is grondig schoongemaakt, de muurtjes 
geschilderd en na het aftellen van de nachtjes slapen 
was het zaterdag, 4 september zo ver: Lyndsey kwam 
met haar moeder logeren  in de stal tegenover die van 
Lizzy! Het was prachtig zomerweer en alles zat mee. 
Voor Lyndsey was er nog iets speciaals geregeld.. 
Hoewel Beetgumermolen 10 km buiten het gebied ligt 
waar Mc Delivery van Mac Donalds aan de 
Wirdumerdijk in Leeuwarden aan huis bezorgt, waren 
ze direct bereid mee te werken omdat ze het verhaal 
van Lizzy en Lyndsey zo bijzonder vonden. Lyndsey     Lindsey en moeder in hun tentje in de  stal    
werd eind van de zatermiddag verrast met haar lievelingseten (en dat van moeder Wonny natuurlijk). Maar 
daar bleef het niet bij. Mac Donalds deed de maaltijden cadeau en had als extra voor Lyndsey ook nog een 



speciale trui en Mac Donalds tas. Daar waren we allemaal even stil van… Geweldig! Heel veel dank Mac 
Donalds! 
 

       
Macho, Lizzy en Lyndsey         Mc Donalds levering, Lyndsey mocht in de auto, achter het stuur 
 
In de lege stal, op een laag stro, had Wonny een klein tentje gezet. Heel handig, dan heb je geen last van 
vliegen. Lyndsey kon volop knuffelen met Lizzy. En Lizzy met haar. Het is zo ontroerend om te zien hoe dol 
Lizzy op Lyndsey is. Ze herkent Lyndsey direct,  likt haar wangen en haar en geeft ‘’paardenzoentjes’’. Na 
de laatste voerbeurt vertrok ik om 22.30 uur en begon de nacht in de stal. Het slapen is natuurlijk altijd 
onrustiger dan thuis. Wonny vroeg zich halfslapend af wie nog de WC doortrok (dat bleek het geluid van het 
automatische drinkbakje van een van de paarden te zijn die lang  dronk). Lyndsey werd wakker, keek bij 
Lizzy in de stal en die was gaan liggen om te slapen.  En Lyndsey kroop even heerlijk tegen Lizzy aan.  
’s Ochtends, na het ontbijt, gaven moeder en dochter alle paarden en pony’s een fijne poetsbeurt. En ze 
hielpen volop mee met extra klusjes zoals het schoonmaken van de stalramen en de kantine. Maar dan komt 
er veel te snel toch het afscheid ’s middags. En is het voor allemaal even slikken. Dit was zo’n genieten! Met 
een ‘’Tot heel gauw’’! gingen Lyndsey en Wonny weer op pad naar huis. 
 

        
Rianne deed volop mee met het logeer- Jordan (links) en No Limit mochten ’s avonds ‘’een uurtje 
feest met een hooi-hoed op haar hoofd! langer opblijven’’ en even naar buiten. Ze keken 
      over de deur toe. 
 
Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen en onze Digitale collecte voor Dierendag 4 
oktober 2021 
Er liep al sinds eind 2019 een aanvraag om een schenking bij de Manders Brada Stichting voor de in 2020 
uitgevoerde reparatie van de rondpomp en de revisie van de mestkar. Die stichting wou een bezoek aan 
onze opvang brengen.  Dat zou in 2020 gebeuren, maar door de Corona crisis moest dat uitgesteld worden. 
Deze zomer kwam de heer Okken, bestuurslid, bij ons. Een heel prettig bezoek en hij kon  ter plekke zien 
hoe onze locatie is ingericht, de kwaliteit van de stallen en de prima conditie van onze dieren.  Het 
gevraagde bedrag van € 1.200,=  stond na twee dagen al op onze rekening! Met veel dank aan de Manders 
Brada Stichting voor deze schenking. 
De Stichting Abri schonk ons € 1.785,= voor het controleren en doorspuiten van de afvoeren van ons 
terrein en de verbetering van een afvoerput. Onze hartelijke dank aan de Stichting Abri. 
25 September 2021 startte onze Digitale collecte voor Dierendag 2021. Voor onze kleine stichting is het 
niet mogelijk een collecte ‘’langs de deuren’’ te organiseren voor onze dieren. Maar de Stichting DierenLot 
bood alle erkende beneficianten de mogelijkheid een digitale collecte via hun site te houden. Tot en met 4 
oktober 2021 kan er geld worden overgemaakt naar die collectebus. Tot een maximumbedrag van  
€ 2.500,= verdubbelt DierenLot de opbrengst! Alle donateurs ontvingen op 25 september van ons het mailtje. 
Diezelfde dag werd er in totaal al meer dan € 250-,= overgemaakt…En de stand op het moment dat deze 



Nieuwsbrief wordt opgemaakt, 27 september, is  € 702,=!! Wat geweldig dat jullie zo gul geven! Wie nog een 
bijdrage wil overmaken: t/m 4 oktober loopt de actie. Ben je de mail van mij kwijt hoe je overmaakt: bericht 
even en ik zend hem weer toe. Na 4 oktober bericht ik jullie uiteraard de eindstand met de verdubbeling. 
 
De donateursdag op 22 augustus 2021 

Buiten was het 
regenachtig en grijs, 
dus maakten we het 
binnen gezellig. Met 
de zitjes en tafeltjes 
die we hadden 
opgesteld op de 
gangpaden tussen de 
stallen. En met een 
tafeltje met 
eigengemaakte 
taarten en ander 
lekkers tegen een 

wand.  Er kwamen donateurs uit Noord- Holland en natuurlijk uit Friesland. Dat we de dag ’in huis’ hielden 
was geen enkel probleem. Iedereen vond het juist erg leuk om naast en tussen de paarden en pony’s bij te 
praten en daar koffie te drinken en taart te eten. Onze paarden en pony’s genoten  van de aandacht die ze 
zo’n dag van alle bezoekers krijgen en ze aten met smaak alle meegebrachte lekkers op. Geen goed weer, 
maar wel een erg geslaagde middag. 
 
De stand van zaken m.b.t. de erfgrenskwestie en de afwateringszaak 
Zoals in de Nieuwsbrief van december 2020 al is bericht, volgde op de brief van onze advocaat Just 
Hamming op 29 oktober 2020 aan de advocaat van buurman Been nooit een antwoord. In die brief stond dat 
de verkrijgende verjaring (na 10 jaar) was ingegaan voor onze stichting. 15 Januari 2020 was de termijn van 
10 jaar vanaf datum aankoop van ons terrein (was 15 januari 2010) verstreken. Er had namelijk geen 
rechtsgeldige stuiting van de lopende verjaring plaatsgevonden. (Dat moet door, zoals het heet, een daad 
van rechtsvervolging of een bindend advies volgens artikel 3: 316 BW). In juli 2021 is – na 20 jaar - ook de 
z.g. bevrijdende verjaring ingegaan. Markus de Vries, de buurman van de afwateringskwestie, die toen 
eigenaar was van ons perceel heeft namelijk aan de jurist van buurman Been verklaard dat in juli 2001 het 
hek dat ons terrein scheidt van dat van buurman Been is geplaatst. Wij beschouwen de erfgrenskwestie 
daarmee als afgedaan. De kans dat buurman Been nog aanspraken kan doen gelden is ongeveer nihil. Dan 
moet buurman Been  naar de rechter. Met het gegeven dat de verkrijgende verjaring niet is gestuit en de 
bevrijdende verjaring is ingegaan is de kans minimaal dat een rechter hem in het gelijk stelt. 
In de afhandeling van de afwateringskwestie, volgens de schikking van het kort geding tegen de andere 
buurman, Markus de Vries vorig jaar oktober, zijn  er nieuwe ontwikkelingen. Daarover hoop ik jullie in de 
volgende Nieuwsbrief te informeren. Dan is er meer duidelijkheid.  
 
Een nieuw bestuurslid 
Anna Tuinenburg is afgetreden als secretaris na haar tweede bestuurstermijn. Hierbij veel dank voor alle 
werk dat ze in de acht jaar van haar bestuurslidmaatschap voor onze dieren heeft verzet. Per 16 juli 2021 is 
tot plaatsvervangend penningmeester benoemd Bente Koelemeij. Bente is derdejaarsstudente aan de 
Hotelschool in Leeuwarden. Ze is een grote dierenliefhebster. In januari 2021 ging ze meewerken met de 
verzorging van onze paarden en pony’s. Dieren waar ze dol op is. Bente is heel actief en ze is op Instagram 
de promotie van de paarden en pony’s en onze stichting gestart met leuke foto’s, filmpjes en teksten.  
 
De volgende Nieuwsbrief 
Die ontvangen jullie eind december 2021. Met weer de update hoe het onze dieren vergaat en alle nieuws 
wat er dan is. Voordien stuur ik jullie de uitnodiging om met de kerstdagen bij ons op bezoek te komen. 
Uiteraard zijn jullie altijd welkom op zondagen rond 16.00 uur op het adres: Langestraat 82-a, 9045 PD in 
Beetgumermolen. Denk er dan wel even om: parkeren in de berm. 
 
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 


