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Vragen aan de lezers… 
 

Het gaat goed, hier in 

Polen. Wij hebben bijna 

allemaal op onze tweede 

enting en lopen volgens mij 

aardig gelijk op met de rest 

van Europa. Hoewel er 

gelukkig bij ons geen rode 

fase in zicht is. En we 

merkten het al: de Polen 

mogen binnenlands reizen 

en dus verschijnen er 

steeds nieuwe Poolse gasten. En ze willen 

allemaal over IJslanders leren. In kleine 

groepjes vrienden, gezinnen in een lang 

weekend en dat past ons wel, want dan 

kunnen we rustig aan door met trainen. En het 

voelt of we eindelijk ook in Polen kunnen 

uitdragen hoe leuk en gemakkelijk IJslanders 

zijn! 

 

http://www.punktur.nl/
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En nu hebben we ook al weer een cursus van 

Nederlanders hier gehad. Dus ook dat komt 

weer op gang. Maar ook zie je nu weer hoeveel 

er eigenlijk hier moet gebeuren. Ook de kamers 

waren lang niet gebruikt en zo vonden we zelfs 

een beschimmeld matras, in één van de 

ongebruikte gastenbedden. Hoe is dat nu zo 

vochtig geworden… 

 

Gelukkig hebben we nu twee nieuwe 

schoonmaaksters. Kasia, de vrouw van Jurek, 

vond zich al te lang hier werken en wilde het 

beëindigen en gelukkig vonden we deze dames: 

moeder en dochter en het leuke is dat de 

dochter jarenlang in Nederland werkte en 

woonde. Da’s makkelijk met communiceren!! En 

ze zijn ‘in’ voor een extra projectje, zoals alle gordijnen wassen of de voorraadkast 

schoonmaken. 

 

We krijgen nu dus de meeste Poolse 

gasten voor kennismaken met IJslanders 

en een begincursus. Zo hebben we dit 

jaar al drie paarden hier in Polen 

verkocht. Nederlandse gasten komen 

ook heel direct om de paarden. Hoewel 

we ook nogal wat trouwe klanten 

verwachten in de rest van het jaar. 
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Zoals je begrijpt is de opstart van Punktur 

dus wel een dingetje. En we hadden pech. 

We dachten dat we twee werkers extra 

hadden in de zomer. Dat is dus niet gelukt 

en vooral de klusser missen we nu. De 

tuin is wel erg groen… Tuinklussen, zoals 

onderhoud, maar ook nieuwe invullingen, 

zoals ideeën over eco-projecten, 

bijvoorbeeld regenwaterinzijging op het veld, houtwallen, campingupgrading  en 

meer zulke ideeën, wachten op mensen die zich daarmee willen bemoeien. En we 

hebben nog veel meer ideeën: warmteopslag,  vernieuwing of hernieuwbouw van het 

halfondergrondse zomerhuis… Zoveel ideeën, 

zoveel klussen. 

 

En ondertussen is er ook gewoon aan en op het 

land gewerkt. We hebben 500 rol hooi binnen. 

Dat ligt in een nette stapel onder dak. En ook de 

paaltjes en de draden en uitmaaien onder de 

draden gaat door. Dat uitmaaien is ook wel erg 

belangrijk met de extra regen dit jaar… DUS als 

iemand goedkoop op vakantie wil en niet bang 

is om dat met klussen in te vullen en met kost 

en inwoning gratis: neem contact op. Natuurlijk 

heb je ook de tijd om hier gewoon vakantie te 

vieren: wandelen, ontdekken, wild observeren… 

Wie weet kunnen we iets leuks afspreken. 

 

Naast gasten, landwerk en klussen is 

doortrainen voor ons ook belangrijk 

want de verkooplijst blijft klein en kort. 

Straks hebben we wel weer een aantal 

oudere merries, die erop komen. We 

werken aan hun presentaties en ik 

hoop dat ze er snel op staan, voordat 

ze ook weer verkocht zijn. En natuurlijk 

hebben we alle jongens-jonkies in training, waarvan we ook al weer een aantal 

verkocht hebben. Maar die groep is zo groot dat er heus nog iets te kiezen valt. Het 

is alleen een beetje moeilijk om van die groep steeds iets nieuws en unieks te 

vertellen. Onderscheid komt pas met de jaren… 
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Er zijn al enkele groepjes 

Nederlanders geweest, die een 

paard op het oog hadden. Echte 

gasten en kampeerders 

druppelen binnen. Gelukkig 

kwam Judith als eerste en 

kwamen we erachter dat de 

camping wel heel wat verbeteringen behoeft.  

 

Maar een jaar zonder veel gasten doet wel wat voor 

de natuur rondom ons. Nu hebben we de bevers in 

de beek achter ons en op de stuw bouwden ze al 

een dam… Dan wordt het veel natter in de 

bovenloop. Ik ben benieuwd hoe dit zich gaat 

ontwikkelen… En van mij hadden ze het best veel 

lager mogen afdammen. Dan was onze lagere weide ook lekker natter geworden… 

Water opslaan is voor mij best wel een ding, na 

de afgelopen droge jaren. Maar dit jaar is 

fantastisch met echt goede buien. Helaas is er 

nu ook een grote 

groepsbox die een 

waterstand heeft… 

Niet goed en heel 

soppig. Łukasz wil er 

geen paard in zien. 

Nou ja, dan nog maar 

een keer uitmesten…  

Wel goed spul om op 

het land te 

verspreiden. 
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Junior 

Misschien had je het al gezien, Judith 

plaatste op Facebook al een bericht: er is 

weer een verlies bij Punktur… En het 

kwam er al een paar jaar aan. Doof, oud, 

maar nog heel gelukkig met zijn 

pensioen. Junior, die eigenlijk natuurlijk 

ook Joey heet en die lang onze beste 

drijvende border was, had nog een hele 

fijne tijd als pensionada. Tot begin juli. 

Opeens ging het binnenin Junior mis. 

Nog steeds liep hij vrolijk rond, maar hij werd door nachtelijke diarree snel slechter. 

We hebben dat niet kunnen 

aanzien, en gelukkig wilde Steffie, 

onze dierenarts, Junior ook wel 

een waardig en rustig eind 

bezorgen. Maar RAAR is het…  

leeg.  

 

Gelukkig hebben we hier nog twee 

werkende honden. En als je ziet 

dat Bandiet nu de beste drijver hier 

is… heel grappig. Weer een reden 

om over Bandiet te lachen: de 

kleine Napoleon. Darco wordt 

steeds beter, maar voor hem blijft 

het een lange weg… Maar het is 

de moeite. Nu hoop ik eigenlijk 

stiekem dat er een thuisloze 

corona-hond voorbij komt met 

drijversinstinct. Dat zou fantastisch 

zijn. Ik heb er al eentje op het oog, 

maar mocht dat niks worden: letten 

jullie ook even op? 

 

 

Elselien  

 en het Punktur Team 

 

Wortelschieten 
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