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Voorjaar!!! 
Ja, ‘s nachts is het nog koud, maar de sneeuwklokjes bloeien en beloven ons een fijn 2019… 

Heerlijk hier: we hebben al buiten koffie zitten drinken. Wel wat fris, maar à la: in het 

zonnetje. 

 

 

De merries beginnen te laten zien dat ze echt wel drachtig zijn. Altijd ga je twijfelen omdat ze 

er allemaal zo mooi en in conditie blijven.  

 

Eva is volop met de training bezig. Het heeft allemaal best stil gelegen doordat we toch wat 

winter hadden. Kerstavond al met sneeuw, toen een tijdje wisselend en in januari echt 

sneeuw, wat resulteerde in gladde wegen en paden waarop je echt niet kon rijden. En de 

velden waren daaronder vaak vol plassen en week. Zodoende heeft het zeker een week 

helemaal stil gelegen en veel vaker kon er niet volop gereden worden. Jammer, want nu net 

waren de verschillende groepen jonge paarden daar aan toe. Rijden! Maar nu kan dat weer 

en met Angelika en de nieuwe stagiaire Bianca wordt er volop getraind en vooral gereden.  

Goed voor de paardjes en leuk voor alledrie de paardenwerkers. Een mooie tijd! 

 

http://www.punktur.nl/
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Łukasz heeft het 

eindelijk voor 

elkaar: een 

werkperiode/stage 

in IJsland! Hoera! 

Weronika en hun 

kindje wonen toch 

nog in Krakau en 

dus als 

alleenstaande gaat 

hij er toch heen.  Nu 

kan het nog en 

weer een wens in 

vervulling. Van onze 

buurman, Mateusz, waar hij makkelijk mee belt, hoorde ik al dat het inderdaad allemaal 

‘anders’ is daar. Met mooie paarden en heel veel en langdurig werk. We hopen allemaal dat 

hij er veel kennis op doet en meeneemt naar Punktur. 

 

We hebben op het ogenblik veel contact met deze buurman; hij woont in het houten 

berghuis, richting de verharde weg. Iemand 

met  een Europese visie die dingen leuk 

vindt die wij ook belangrijk vinden en meer 

ziet in de natuur om hem heen. Hij weet 

veel van elektronica en dus computers. Nu 

verdiept hij zich in IJslanders en heeft een 

projectpaard waar hij veel van leert. Leuk 

om hem daarbij te helpen en fijn dat hij ons 

dan weer helpt. 

  

Eva lukt het heel goed om de training door 

te zetten, ondanks dat er grote groepen 

jonge paarden en ook zonder Łukasz. Een 

hele prestatie!! Angelika’s hulp komt steeds 

beter van pas en Bianca blijkt een fijne 

ruiter. Daardoor  hebben we aldoor nieuwe 

jonge paarden op de verkooplijst. Dat zijn 

de paarden die we  verkoopwaardig vinden. 

Eerst gaat het natuurlijk om jonge dieren en 

in de loop van het jaar raken ze steeds 

verder in hun training en worden ze sterker, 

stabieler, enfin wat ouder. 

 

Daardoor is er voor ieder die een leuke 

recreatie-IJslander zoekt genoeg om uit te 

zoeken. Natuurlijk kunnen we met de 

aanstaande eigenaren ook afspraken 

maken over de africhting. Voor de kar,  

extra  obstakels: we kunnen op alle 
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voorziene problemen vooruitlopen. Dus als je geïnteresseerd bent, houd de verkooplijst op 

de Punktursite in de gaten. Maar natuurlijk kan je altijd overleg met ons hebben over de 

mogelijkheden. Want een deel van de paarden  komt niet eens op de lijst. Deels doordat ze 

al in een vroeg stadium al aan mensen toegezegd zijn. 

 

We houden net als afgelopen jaar het jaarprogramma open voor ‘losse bezoekers’. Dus als 

je zin hebt om straks veulens te kijken, vakantie te houden of aan je rijvaardigheid inclusief 

tölten te werken: mail mij en we maken een afspraak. Toegespitst op wat jij of jullie willen en 

alles geplooid rondom ons paardenwerk. In de loop van het jaar proberen we nog enige 

Poolse cursussen te geven. Speciaal gericht op de mensen hier uit Polen. Zowel Łukasz als 

Mateusz zijn er mee bezig. We gaan het zien en als er aanvullingen zijn in het 

jaarprogramma vind je dat ook op onze site. 

 

Dus we zijn volop bezig met 2019 en we wachten met ongeduld op de veulens. 

We verwachten ze al vanaf half april!!! 

 

Veel leesplezier met deze emailkrant en welkom in 2019!  

 

 

Elselien  

 en het Punktur Team 

 

 


