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Beste donateurs, 
 
We staan nog even stil bij het overlijden van Tarzan. Natuurlijk vertellen we over onze twee 
nieuwe pensioenpaarden No Limit en Rianne.  Acties voor onze stichting: ‘Taart voor een 
paard’ en “Airport Beetgumermolen!”  Een schenking van de Stichting DierenLot. De 
donateurdag op 10 september en leuk nieuws. 
 

Onze paarden 
Bij het overlijden van Tarzan kwamen er heel veel lieve 
en meelevende mailtjes binnen. Veel dank aan ieder 
daarvoor. Bij ruiters van de voormalige Leeuwarder 
Manege die vanaf het prille begin van onze stichting 
donateur zijn, nam ze een hele speciale plek in en zij 
deelden graag hun hele goede herinneringen aan haar. 
Op deze laatste foto van Tarzan, in juli 2017 genomen, 
ziet ze er prachtig uit. Tot haar dood toe een stoer en 
sterk paard. 
Tarzan’s stal staat leeg en zo lang dat zo is realiseer je 
je iedere dag dat ze er niet meer is. 
Twee stallen zijn gelukkig inmiddels weer gevuld. Op 5 
september werden Rianne en No Limit naar onze 
opvang in Beetgumermolen gebracht. Rianne, een merrie                 Tarzan in de wei, juli 2017 

van 19 jaar oud en No Limit een ruin van 23 jaar, hebben, voor ze door Stal Sibma uit Rottum (vlak bij 
Heerenveen) werden overgenomen, jarenlang in een andere manege gewerkt. Rianne was dol op 

springen en deed het heel goed in de dressuur. En No 
Limit was én een hele harde werker én een prima 
dressuurpaard. Maar beide trokken het niet meer. De 
paarden zijn onafscheidelijk. No Limit  kon het manegewerk 
al maanden niet meer aan en was op rust gezet. Hij kreeg 
‘een nieuwe baan’: als opvoeder van een kudde jonge 
paarden. En dat ging hem heel goed af. Alleen werd 
Rianne op een dag in een naastliggende wei gebracht, een 
wei die door een sloot gescheiden was van de kudde met 
No Limit. Dat hadden ze dus beter niet kunnen doen want 
No Limit bedacht zich geen moment en plonsde direct 
dwars door de sloot naar zijn Rianne… 
Aan beide stallen was in de weken voor hun komst hard 
gewerkt. Als een paard overlijdt wordt uiteraard de hele stal 
zo snel mogelijk leeggehaald. Daarna van boven naar 

Rianne neemt een kijkje uit het raam                onder grondig schoongemaakt en de vloer gedweild. Die                                                                
vloer en wanneer nodig de wanden (zoals bij Bergerac’s voormalige stal zekerheidshalve is gedaan) 
worden ingewreven met chloor die we laten opdrogen.  De stallen zijn dan goed en grondig ontsmet, 
zonder dat er schadelijke stoffen in het milieu komen. Als dat gebeurd is, begint het onderhoudswerk: 
het schuren en schilderen van wanden en deuren die beschadigd zijn om de stal weer helemaal mooi 
te maken.  
 
Bij de komst van Rianne en No Limit was het even spannend hoe beide paarden er op zouden 
reageren dat ze niet in hetzelfde staldeel staan. Gelukkig bleek dat amper een probleem. Even werd 
er heen en weer gehinnikt, maar dat duurde maar kort. De ramen van beide stallen stonden open en 
na een eerste verkenning van hun stal genoten ze beide met het hoofd uit het raam van het uitzicht.  
De kuil was direct aan de beurt om gegeten te worden en het speciale oude paardenvoer – voor hen 
eten dat ze niet kenden - ging er met smaak in en werd tot de laatste kruimel toe opgelikt. Onze 



ervaring is dat nieuwe pensionado’s zich bij ons 
heel snel thuis voelen. En op die regel zijn Rianne 
en No Limit geen uitzondering. 
Het ritme van het dagelijks leven in onze stallen 
hebben Rianne en No Limit te pakken. De eerste 
keren dat de voerbakken met Subli aan alle 
staldeuren werden gehangen, bleven ze nog rustig. 
Maar binnen een week hebben ze zich al helemaal 
aangepast aan het gedrag van onze andere 
pensionado’s. Ze weten nu, zodra ze horen dat de 
voerbakken gepakt worden, wat voor lekkers er aan 
komt en draaien terwijl ik druk bezig ben met het 
vullen van de bakken, opgewonden rondjes in hun 
stal. En ze leveren volop hun bijdrage aan het 
lawaai van het etensritueel. Ongeduldig wachtend 
tot de voerbak komt laten ze, brommend of  

Rianne Sibma, mede-eigenares van Stal Sibma            piepend, hun stem horen in het koor van de 
 met bloemen bij de stal van No Limit                           pensionado’s. Met natuurlijk als ‘muzikale 
begeleiding’ het getimmer van Jordan’s en Le Duc’s hoeven tegen de deuren. Pas als ieder zijn 
voerbak heeft gekregen wordt het weer stil op stal…. 
Het weer in september was extreem slecht. We hadden gehoopt dat onze nieuwkomers direct met de 
andere paarden de wei in zouden kunnen. Officieel was het nog zomer…. Maar door de enorme 
regenval,  vaak dagen achter elkaar, konden de paarden iedere dag alleen maar in de paddock. De 
wei was veel en veel te nat en in één middag zouden de paarden alle gras kapot trappen. Uiteraard 
gaan No Limit en Rianne samen in die paddock. Maar in plaats van in de wei hebben ze nu binnen 
met al onze andere paarden, neuzend over de staldeuren kennis kunnen maken. Gewoon loslopend 
op het binnenpad, want bij het binnenbrengen kun je maar één paard aan het halster meenemen. En 
dan loopt de ander er los achteraan. Dat geeft de gelegenheid om uitgebreid langs de andere stallen 
te lopen. Die kennismaking loopt gemoedelijk. Over de deuren en verlaagde stalwanden heen wordt 
veel vriendelijk gesnuffeld. Niks oren plat en dreigen, hooguit een enkele keer opgewonden gepiep. 
Met de inburgering gaat het dus prima! 
Onze andere pensionado’s doen het allemaal goed. Gezond en gelukkig. We hebben geen een keer 
dierenarts Douwe Dijkman hoeven bellen. Ginger, nu ons oudste manegedier, ze wordt bij leven en 
welzijn 1 januari 2018 32 jaar (en dat is in mensenjaren zo’n 85 jaar…), wint steevast bij het bekappen 
van haar hoeven de hoofdprijs van Gerard Nielsen, onze hoefsmid. ‘’Ze heeft de beste hoeven van 
allemaal!” riep hij bij zijn laatste bezoek uit. No foot, no horse. ..is de uitspraak over paarden en die is 
wél waar. 
 

Acties voor onze stichting:  
Taart voor een paard!  
Voor het pensioen van No Limit en Rianne is er actie gevoerd in Stal Sibma. Want er moesten 
donateurs bij. Voor wie zich afvraagt hoe dat kan, want door Tarzan’s overlijden was er financieel 
ruimte gekomen: dat klopt. Maar helaas, er vallen jaarlijks donateurs af. Mensen die op moeten 
zeggen omdat ze bijvoorbeeld door verlies van baan of door 
een echtscheiding krap komen te zitten. Maar er overlijden ook 
donateurs. En dat is dubbel verdrietig omdat dat vaak mensen 
zijn met wie er jarenlang contact was en die zeer gul bijdroegen 
voor onze oude manegedieren. 
Stal Sibma hield 2 september een Open Dag die in het teken 
stond van het pensioen van beide dieren. Wij waren er met het 
standje en die dag werden er – naast de werving van donateurs 
– twee acties gehouden. Taart voor een paard! en een loterij. Ik 
had appeltaarten gebakken en die werden per punt voor € 2,50 
verkocht. Vrijwilligers van Stal Sibma gingen bij de honderden           Ineke de Groot met het standje  
bezoekers langs om lootjes – ook voor € 2,50 – te verkopen. De prijzen waren cadeau gedaan, lees 
daarvoor ‘leuk nieuws’ verderop in deze brief . Beide acties liepen prima. De totale opbrengst was 
maar liefst € 417,50. En de Stichting DierenLot kende ons de donatieverdubbelaar toe, dus de totale 
opbrengst werd € 835,=! Veel dank aan de Stichting DierenLot. 
Maar Stal Sibma had al vele maanden eerder een initiatief genomen dat wij heel graag toejuichen 
voor maneges: ze vormden een ’pensioenpotje’ voor beide manegedieren. Via een toeslag op de 



startgelden bij. wedstrijden hadden ze een bedrag gespaard van € 935,=. En Stal Sibma heeft dat 
bedrag zelf aangevuld tot € 1.250,=. Geld dat Rianne en No Limit meekregen bij hun pensioen. Heel 
veel dank aan Stal Sibma. 

 

Airport Beetgumermolen 
Ieder die onze stallen heeft bezocht weet dat een groeiende 
kolonie mussen onderdak heeft gevonden in onze loods. 
Maar tot onze vreugde nestelde zo’n vier jaar geleden voor 
het eerst ook een zwaluwpaartje in de opslagruimte. Deze 
zomer waren dat er al vier. Met vaste vrijwilligster, 
vormgeefster Nynke Tiekstra, van Coltsfootmedia verzon ik 
voor de dag dat de herfst begon, 21 september, een actie om 
media-aandacht voor onze stichting te krijgen en verzond – 
met de foto van Airport Beetgumermolen - een persbericht 
naar de Friese en landelijke media met de tekst:  
Airport Beetgumermolen geopend voor vertrek vrijwilligers naar 
Afrika  
Vandaag, 21 september, is de herfst officieel begonnen. Bij de 
nostalgie van dit seizoen hoort ook de weemoed bij het vertrek van 
een hardwerkende trouwe groep vrijwilligers die sinds vier jaar onze 
stallen bevolken. Dit jaar brachten vier zwaluwpaartjes 12 jongen 
groot. Het blijft wonderbaarlijk dat zulke kleine vogeltjes duizenden 
kilometers vliegen naar Afrika. Zonder Tom Tom. En om deze 
vrijwilligers de dank te geven die ze past, besloten wij  met ingang 
van heden  Airport Beetgumermolen  te openen. U heeft vast wel 
een plek in uw medium om hier aandacht aan te geven. De Gate 

blijft open voor vertrek tot eind oktober. Misschien voor u een  ideetje om op 4 oktober, Dierendag, onze oude 
manegedieren aandacht te geven? Te vaak blijft deze groep dieren als Left Luggage achter…. 

 

Huis aan Huis Leeuwarden was de eerste die het bericht oppikte en plaatste in hun digitale krant. En 
vervolgens kreeg het aandacht als meest gelezen artikel in álle digitale Huis aan Huis bladen in 
Friesland. We krijgen een interview op 4 of 11 oktober in de Huis aan Huis Leeuwarden krant. We 
nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid en verzonden ook naar de Vliegbasis Leeuwarden een 
bericht - via de redactie van het Ministerie van Defensie  plus natuurlijk weer aan alle media: 
Geachte commandant en personeel van de vliegbasis Leeuwarden,  
Onderstaand persbericht is vandaag verzonden naar de Friese en landelijke media. Uiteraard is het niet meer dan 
correct u, als Vliegbasis Leeuwarden, op de hoogte te stellen van de opening van Airport Beetgumermolen. Onze 
locatie is hemelsbreed amper 6 km verwijderd van uw basis. Voor uw technische informatie: het betreft 
jachtvliegers met een uiterst ingenieus navigatiesysteem, een ongelofelijke wendbaarheid en een bijzonder, 
ecologisch zeer verantwoord, brandstofsysteem dat de huidige technologie ver te boven gaat. Hun uitstoot is 
100% milieuvriendelijk en te verwijderen met een emmer water. Tot eind oktober zal onze Airport geopend zijn. 
Nieuwe vliegbewegingen kunt u verwachten vanaf eind maart 2018. Er is voor uw F-16's geen enkele reden deze 
vliegers te detecteren. Voorkom friendly fire.  
Uiteraard bent u en uw medewerkers van harte welkom (zondags vanaf 16.00 uur) onze Airport aan de 
Langestraat 82-A in Beetgumermolen te bezoeken. Met collegiale groet,  
De Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony's in Friesland, Ineke de Groot, voorzitter.  
 

Schenking van de Stichting DierenLot 
De Stichting DierenLot vervulde twee lang gekoesterde wensen: borden met de naam van onze 

stichting aan weerszijden van de 
oprit langs de kant van de weg 
en een degelijk scheerapparaat 
voor onze paarden. Vrijwilligster 
Nynke Tiekstra van 
Coltsfootmedia maakte het 
mooie ontwerp voor de borden, 
een aan de linker- en een aan 
de rechterkant.  
 
James Bond maakt reclame! 

 
James Bond deed het goed als  
fotomodel (wel even verleid met 



lekkere appels op het hek achter het bord natuurlijk). Die borden zijn nodig, want hoe groot de tekst 
met de naam van de stichting op onze loods ook is, wie met de auto komt kijkt op ooghoogte en ziet 
niet naar de loods die meer dan 25 meter van de weg af ligt. De hevige jeuk die James Bond en 
Ginger dit voorjaar hadden bij het Grote Verharen kunnen we voortaan direct oplossen: kaal scheren 
met een snoerloos scheerapparaat. Twee oplaadbare degelijke batterijen zorgen er voor dat we veilig 
en lang die scheerklus kunnen klaren. De kosten van de borden en het scheerapparaat ad € 719,= 
schonk de Stichting DierenLot. Veel dank daarvoor. 
 

De donateurdag op 10 september 
De donateurdag was kleinschalig en erg gezellig. Het regende 
helaas en daarom hielden we de ontvangst op het middenpad in 
de stallen. Lekker knus tussen de paarden die – na hun 
dagelijkse gang in de paddock -  allemaal in hun droge schone 
stal stonden. 

Links: donateur Ria Werkman met zoon, Rechts 

 onze secretaris Anna Tuinenburg 

voor de stal van No Limit  
 

 
Leuk nieuws 
 
Karin Engelman en Bennie Wanrooij, onze vaste 
paardenverzorgers, zijn in juli getrouwd. Hierbij nogmaals: 
gefeliciteerd! Naast hun jarenlange trouw en toewijding 
aan onze paarden beloofden ze op het stadhuis nu ook 
officieel trouw aan elkaar. 
 
Voor de loterij op de Open Dag op 2 september in Stal 
Sibma schonk bloemenzaak het Panhuys in Leeuwarden 
drie mooie vaste planten en deed als extra  het boeket 
voor Rianne Sibma, mede-eigenares van  de stal cadeau. 
 
CopyService Leeuwarden printte gratis voor onze 
wervingsactie van nieuwe donateurs 400 exemplaren van 
ons foldertje. 
 
Ruiterhuis Joh.Bosgra in Hardegarijp deed bij de 
aankoop van het scheerapparaat voor de paarden drie 
stevige halsters voor onze pensionado’s cadeau. 
 
 
 
 

 

De volgende Nieuwsbrief 
Eind december 2017 ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. In het najaar vergaderen een aantal 
dierenbeschermingsfondsen over het spaarplan aankoop weidegrond. We hopen in december dus 
graag jullie over de vorderingen met het plan te kunnen vertellen. Natuurlijk geldt hetzelfde voor 
publiciteit in de media voor onze stichting naar aanleiding van de Actie Airport Beetgumermolen...  
Wie deze herfst langs wil komen bij onze pensionado’s is uiteraard altijd welkom iedere zondag vanaf 
16.00 uur.  
 
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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