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De paarden zijn terug van 
4 weken vakantie

Ook dit jaar gingen onze paarden naar de wei 
in Enge Wormer. Irna en Ayham van zorgboer-
derij Saens Groen, hebben dit weer be-
langeloos voor ons mogelijk gemaakt. 

Voor onze paarden is dit heel erg goed. Omdat  
het hele jaar de belasting  fysiek en mentaal  
hoog is in het dagelijkse werk.
Voordat de paarden naar het land gaan,
moeten we ze laten wennen aan het gras, 
anders is de overgang van hooi naar gras te 
groot. Dus  voor de gang naar de wei, laten 
ruiters de paarden aan de hand grazen, naast 
de manege.
Paarden die al wat vaker naar dit land zijn ge-
weest, hebben precies door dat we daar naar- 
toe gaan en hebben op de heenweg aardig de 
gang erin.



De paarden worden in de gaten gehouden 
door de Fam. Floore en ook ruiters en instructri-
ces gaan regelmatig kijken of alles goed gaat. 

Dit jaar is er geen paard gaan zwemmen, dus 
hoefde de brandweer niet uit te rukken.

Dit jaar stonden de ruinen (gecastreerde 
hengst) en merries apart van elkaar op een 
naastgelegen weiland gescheiden door sloot 
en hek. Op onverklaarbare manier is 1 van de 
merries in het andere land terecht gekomen 
(was zeker verliefd op een van de ruinen).

Ze staan nu weer veilig op stal en dan is het 
kudde-gevoel nog erg sterk, en wordt er op los 
gehinnikt, als er een paard van stal is.
Na een week is de rust wedergekeerd en loopt 
alles weer lekker.

De paarden zijn van het land gehaald door  
ruiter/vrijwilligers: Chantal op Sibbel, Coco op 
Mac, Luna op Halloween, Berend op Pien, Hilal 
zonder zadel op Bobbie, Lenca zonder zadel op 
Merlij, Melicia op Zep, Gonda op Jannick, Esther 
op Lambiek, Erik op Monty en Instructrice Edith 
op Lion.
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