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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief: hoe het gaat met onze paarden-pensionado’s. Goed nieuws over nog meer 
schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Werk in en om de stallen. Publiciteit. De NL 
Doet Dag op zaterdag, 11 maart in 2017 en een dankwoord voor jullie allen. 

 
Onze paarden 
Met de gezondheid van onze pensionado’s ging 
en gaat het goed. Alleen voor Irma hebben we 
dierenarts Douwe Dijkman moeten bellen. Ze at 
een aantal dagen maar de helft van haar Subli en 
ook de kuil bleef over in haar box. Echt ziek was 
ze niet, ik heb haar een paar keer getemperatuurd 
en ze had geen koorts, maar 100% was ze ook 
niet. Tot we op een dag haar op stal aantroffen 
met een heel dik achterbeen en ook de andere 
benen waren dikker dan normaal. En dan wordt 
het direct tijd de dierenarts in te schakelen. 
Irma had een infectie aan het been, waarschijnlijk 
ontstaan door een wondje. De dagen ervoor moet 
ze zich toch niet lekker hebben gevoeld. Irma 
kreeg een fikse spuit met antibiotica en een week 
lang ging er per dag 80 gram antibioticapoeder          Irma in de wei van onze buren 
door haar porties Subli. 
Ze knapte er van op, maar liep twee dagen na de behandeling ineens heel mank met het rechter 
voorbeen. Weer Douwe gebeld. Dit keer was het een hoefzweer. En dat betekende na het doorsnijden 
van de zweer dat Irma een aantal dagen met haar voet een kwartier in een badje met lauw water en 
biotex of soda moest staan. Daaraan werkt Irma altijd heel goed mee. Je kon gewoon, terwijl ze op 
stal staat en niet aan het halster wordt vastgehouden, haar voet schoonborstelen en in het teiltje 
zetten. Met de etensbak aan de rand van de staldeur voor zich, bleef ze keurig op haar plaats staan, 
soms veel langer dan dat kwartier. Het bleek overigens een hardnekkige hoefzweer te zijn, want 
Douwe Dijkman moest er nogmaals aan te pas komen om de zweer opnieuw open te snijden. En weer 
volgde een aantal dagen met het badje met soda om de restanten pus uit de hoef te laten trekken. 
Maar toen was het leed geleden en was Irma ook echt weer beter! 
 

     
James Bond (li) en Tarzan (re)).                            Ginger (voor) en James Bond (achter) poetsend 

Tot half oktober konden onze paarden nog de wei in en daar genoten ze volop van. September was 
een prachtige nazomermaand. Maar daarna werd het snel slecht weer en was de ‘paddock-tijd’ 
definitief aangebroken. Inmiddels is het al een paar keer bitter koud geweest, maar daar hebben onze 



paarden geen enkele last van. Allemaal hebben ze 
al hun wintervacht. Ginger is de kampioen 
wintervacht. Ze ziet er uit als een Teddybeer. Maar 
ook Le Duc die voor het eerst de winter ingaat 
zonder jas oftewel winterdeken, heeft al een 
duidelijk wolliger en dichtere vacht dan ’s zomers. 
In deze tijd, nu ze langer op stal staan en om de 
beurt in groepjes van twee of drie de paddock 
ingaan, terwijl ondertussen hun stallen worden 
uitgemest, vallen hun stalgewoontes altijd op. 
Voor Fellow is nu de knuffeltijd aangebroken. Als 
het niet te koud is pauzeren we tijdens het 
uitmesten in het verste staldeel, gezellig met tafel 
en stoeltjes tussen de paarden in. Ik zit dan op een 
stoel naast zijn staldeur. Dé gelegenheid voor 
Fellow om mijn aandacht te trekken. Hij steekt zijn 
hoofd schuin over de deur, snuffelt in mijn haar en 
vraagt er om heerlijk onder zijn kin gekriebeld te 
worden. Met zijn ogen halfdicht geniet hij Maar 
naast aandacht is het natuurlijk ook de bedoeling 
dat hij iets lekkers krijgt. Wij een koekje bij de 
koffie. Hij wortels of een appel. En liefst nog een 
keer. Een paard dat zo lief en aanhankelijk is kun 
je niks weigeren. Dus hij wordt lekker verwend 
En Fellow lekkere hapjes voeren betekent 
natuurlijk dat alle paarden die op dat moment op 
stal staan getrakteerd worden.  
Alle paarden hebben hun eigen ‘tafelmanieren’. 

Onder Fellow’s hoofd tijdens de pauze                     Vooral bij het voeren van de Subli merk je dat. Als 
ik ’s avonds de voerbakken vul, met dubbele porties voor Irma en Ginger, kan Jordan nooit wachten 
tot het klaar is. Hij timmert met zijn hoef luid en duidelijk tegen zijn staldeur met de boodschap: “Vlug 
een beetje met die hap! Ik wil nu! eten!’’ Le Duc, die 
over zijn stalwand mee kan kijken hoe de bakken 
gevuld worden, heeft de kunst van het timmeren 
duidelijk van Jordan afgekeken en roffelt net zo hard 
mee met zijn hoef tegen zijn staldeur. Een best lawaai 
dus. Maar zodra alle bakken zijn rondgedeeld wordt het 
stil in de stal. Het enige wat je hoort is het luidruchtige 
smakken van Tarzan. Tarzan eet vol  overgave.. Met 
haar hoofd ver uitgestrekt boven de bak, ogen half 
gesloten. Hap na hap klinkt het gesmak. Ze geniet als  
een fijnproever, alsof het haute cuisine is. Maar 
ondertussen knoeit ze links en rechts over de voerbak 
heen. Non-stop vallen er kruimels op de grond voor 
haar stal. Dat is de reden dat ik voor het voeren heel 
nauwkeurig de stalvloer aanveeg. Minstens twee 
handen vol Subli kan ik teruggooien in haar bak, en dan 
krijgt ze in ieder geval Subli waar geen resten stro of 
kuil in zitten. Le Duc geeft direct aan wanneer hij zijn 
bak leeg heeft: hij begint dan  weer op de deur te 
timmeren en als je niet snel genoeg bij hem komt  zet 
hij zwaarder geschut in: hij gaat ‘voetballen’ met de 
etensbak die hij op de grond in zijn stal heeft gegooid. 
Voor die kapot kan gaan doe ik zijn deur half open en       Fellow wil geknuffeld worden 
kan Le Duc zijn  etensritueel afmaken. Zonde om van dat lekkere eten iets verloren te laten, gaan dus 
ook de kruimels die hij zelf op de grond van het middenpad heeft geknoeid ‘stofzuigert’ hij van de vloer 
tot die helemaal schoon is. Dat ritueel vangt twee vliegen in één klap: én Le Duc is tevreden én de 
vloer is schoon.  
 



Halinda doet het weer anders: ze eet het liefst van de 
stalvloer. Ze weet altijd de voerbak los te maken van 
de deur en in haar box te gooien.  
 In tafelmanieren, en dan het eten zonder morsen, 
winnen James Bond (every inch a gentleman), Fellow 
en Ginger de hoofdprijs. James Bond helpt ook altijd 
bij ‘de voorwas’. Iedere avond als alle bakken leeg 
zijn, maak ik ze schoon met heet water. Voerbakken 
waar nog restjes Subli in zitten, hang ik aan James’ 
staldeur. Hij likt zorgvuldig zelfs de laatste korreltjes 
uit elke bak. Als de bakken zo schoon zijn, scheelt het 
weer werk in de afwas   
Halinda geniet nog van de nazomer 
 

Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen 
Nog een voor ons nieuw fonds, de Stichting van der Voort van Zijp in Leiden, dat we hadden 
aangeschreven of onze stichting binnen hun doelstellingen valt, schonk ons een bijdrage. € 1.000,=. 
Dat bedrag is grotendeels besteed aan onverwachte extra kosten van diverse projecten. Zo viel de 
renovatie van de rails van de vier grote schuifdeuren duurder uit omdat er veel meer arbeidsuren in 
gingen zitten dan begroot. We schaften twee extra staanders aan voor de kunststof omheining en de 
reparatie van de geleende kiepkar kostte € 260,= meer dan gepland. Veel dank aan de Stichting van 
der Voort van Zijp voor hun zeer welkome schenking! 
Bestuurslid Marco Tuinenburg werkt als ICT-er voor Shell. En die werkgever kende via het Shell 
Vrijwilligers Fonds onze stichting een gift van € 300,= toe. 
Van de Stichting DierenLot kregen we de nog ontbrekende € 1.000,= voor de renovatie van de oprit 
naar onze locatie in Beetgumermolen. De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting had ons al  
€ 1.150,= toegekend en de Manders Brada Stichting € 1.000,=. Het hele bedrag van € 3.150,= was 
nu binnen en het werk kon beginnen. Met hartelijke dank aan de Stichting DierenLot en natuurlijk de 
andere twee stichtingen. 
 

Werk in en om de stallen 
6 December, het had ’s nachts zeker acht graden gevroren…, ging het werk aan de oprit van start. 
De dag tevoren was het hobbelige beton dat een groot deel van die oprit bedekt, al met een machine 
langs de kanten ingesneden. En de stenen voor de bestrating waren gebracht. 
 

 
De snijmachine die het beton lossneed en het lossen van de stenen voor de bestrating 
Maar die snijmachine moest er de volgende dag nog een tweede keer aan te pas komen. Op één plek 
was het beton maar liefst 35 cm dik! Alle beton is er uit gehaald en afgevoerd. Er is een dikke laag 
zand gestort en de oprit is vervolgens bestraat. We hebben nu een mooie, vlakke en zelfs bredere 
oprit. Langs een zijkant, waar gras groeide is een deel meegenomen in de bestrating.  
In onze opslagruimte zijn sinds begin september maatschappelijk stagiaires, leerlingen uit de derde 
klas van het VWO van SCG Comenius in Leeuwarden, iedere zondag op de rolsteiger aan het werk. 
In 2009 en 2011 zijn de balken boven de stalruimtes schoongemaakt en geschilderd. Een klus die ook 
in de opslagruimte moet gebeuren om een wit en helder plafond te krijgen. Vooral in het 
schoonboenen van de balken, waar vuil en stof van minstens 40 jaar aan kleeft, gaan heel veel 
werkdagen zitten. Bijna de helft van het plafond is inmiddels gedaan door deze jonge vrijwilligers! 
Anna en Marco Tuinenburg, onze bestuursleden, komen altijd eens per maand een hele zondag 
meeklussen. Anna poetst stalwanden en schildert stalmuurtjes die een opknapbeurt nodig hebben. 



Marco schuurde en schilderde in opslagruimte meterkast en wanden en pakt alle losse klussen aan. 
Zolang het niet vriest kunnen we met het werk in de opslagruimte doorgaan. 
 

Publiciteit 
Waterstad FM, de populaire popzender in Friesland, deed ons in de Sinterklaasperiode ruim drie 
weken lang de kosteloze uitzending van onze commercial ‘’En rij toch niet stilletjes ons stalletje 
voorbij’’cadeau. Meer dan 100 maal waren we te horen. Bij deze ook namens onze paarden: Dank u 
Sinterklaasje Waterstad! 
 

De NL Doet-Dag in 2017 
Het lijkt nog heel ver weg, maar over 10 weken is het zover: De NL Doet-Dag! Voor ieder die mee wil 
doen alvast om te noteren in de agenda: De NL-Doet Dag wordt volgend jaar gehouden op zaterdag, 
11 maart van 11.00 tot 16.00 uur in onze stallen. We hebben van het Oranjefonds een budget van  
€ 350,= gekregen voor verf, plantjes, kwasten, etc. Dus we kunnen weer los! Uiteraard sturen we ook 
nog een oproep enkele weken voor die tijd, maar wie zich alvast wil melden is welkom.  
 

Dank aan jullie allen 
Als het einde van het jaar nadert kijken we altijd even terug en staan we stil bij ieder die onze oude 
manegedieren steunt. Allereerst heel veel dank aan jullie, de donateurs, die met zijn allen de 
welverdiende oude dag van onze paarden-pensionado’s mogelijk maken. Zonder jullie trouw aan en 
steun voor onze oude manegedieren zou er geen pensioen voor ze zijn. Jullie bijdragen maken die 
welverdiende goede oude dag – en die hebben ze! – mogelijk. En veel dank aan alle dieren- 
beschermingsfondsen. Jaar na jaar hebben zij ons gesteund en de complete renovatie van stallen en 
land mogelijk gemaakt . In het afgelopen jaar konden we dank zij hun schenkingen de ondeugdelijke 
rails van de stallen vervangen, de kiepkar in eigendom aanschaffen, de oprit renoveren, 
zonnepanelen op het dak laten plaatsen en de kunststof omheining van de paddock aanschaffen. Dit 
jaar kon ook het laatste leningbedrag aan de landelijke dierenbescherming worden afgelost. We 
eindigen dit jaar zonder een cent schuld!.  
Heel veel dank ook aan Karin Engelman en Bennie Wanrooij, de vaste paardenverzorgers. Ze zijn er 
altijd voor de paarden, steken in de verzorging wekelijks ook een flink deel van hun vrije tijd. Bennie 
en Karin zetten zich voor meer dan 100% in voor onze oude manegedieren. Mede dank zij hun inzet 
gaat het onze paarden heel goed! 
En dank aan de vrijwilligers. Esther Liano, onze ambassadrice, die met haar optreden voor ons goede 
doel een geweldige bijdrage leverde. Wim Meijer die trouw iedere dinsdag in onze stallen aan het 
werk is. Hij repareerde stalwanden, verbeterde het hangwerk van staldeuren, bouwde de pergola, 
herstelde het hekwerk van de wei, etc., etc. Klussen en klusjes die niet te betalen zouden zijn als we 
daar nota’s voor kregen. Wim van Rink, onze webmaster,  de man die website en Nieuwsbrieven 
creatief en mooi vormgeeft en per omgaande iedere opdracht picobello uitvoert.  CopyService in 
Leeuwarden die altijd kosteloos Nieuwsbrieven print. Nienke Tiekstra, onze vormgeefster, waarop we 
altijd een beroep kunnen doen. En kundig hoefsmid Gerard Nielsen die al sinds 2007 kosteloos de 
hoeven van onze pensionado’s bekapt en op wie we altijd kunnen rekenen. 
Ons goede doel kan alleen maar bestaan als heel veel mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen 
en als mensen als vrijwilliger mee willen werken.  
 

De volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind maart 2017. Wie op bezoek wil komen: jullie zijn altijd 
iedere zondagmiddag vanaf 16.00 uur van harte welkom. Beide kerstdagen en Nieuwjaarsdag 
speciaal. (S.v.p. parkeren in de berm. Onze (boze) buurman heeft een wegsleepregeling.) 

Tot slot voor ieder: fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2017 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.  
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