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LENTE!!! 
 

Bloemen bloeien, alle bekende 

voorjaarsbloemen zijn al langs 

geweest, of staan nu in volle bloei; 

overal krokussen, tulpen… De eerste 

fruitbomen van de wilde pruimen 

staan in pronktooi en straks ruikt het 

hele erf zoet van alle appelbloesem!! 

Oftewel: 

 

LENTE 
 

Gras wordt groen, de weides worden 

mals en de paarden zijn bezig met het 

afgooien van hele vlokken vacht. Lena 

en Andrej, onze Oekraïense 

medewerkers zijn hard bezig in de 

tuin. Die wordt weer zoals ik hem mij ooit herinnerde. Maar dan met een mooiere voortuin. 

En Mateusz heeft hen een tunnelkasje geschonken, dus in het beekdal tegenover nummer 

43 zie je die staan. Nou ik weet zeker dat we straks in elk geval genoeg aardappelen hebben 

en tomaten.   

 

Wij hebben bijna doorlopend kijkers en ook kopers 

voor de paarden. Niet alleen Nederlanders, maar ook 

Polen en ook weer Estonians!  Dat wordt weer een 

uitdaging om ze af te leveren: de twee paarden 

moeten bijna 2000 km naar het oosten reizen… 

 

http://www.punktur.nl/
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Łukasz en alle trainers werken zich uit de naad om 

telkens weer paarden op de verkooplijst te kunnen 

plaatsen. Dus de ruiters zijn aldoor met de jonge 

trainingspaarden bezig: een groep die bijna klaar is, 

een groep die leuk op weg is en een beginnende 

groep die net aan hun carrière begint! 

 

De nieuwe jonge hengsten die we dit jaar als 

vaderdieren gaan gebruiken zijn door het stamboek 

voor een jaartje goedgekeurd. Naast een paar hele 

leuke kleurtjes zoals dun en zilverappel ook een 

jonge schimmelbonte isabelhengst  die we in 

Duitsland kochten. 

Al die drie jonkies gaan dit jaar een lief klein kuddetje 

krijgen en  we verdelen de jongste merries en  de  groep 

merries die over blijft onder beide oudere hengsten. Nu 

alweer spannend wat voor veulens we dan gaan krijgen.  

 

Toen ik deze 

tekst voor de 

eerste keer, vlak 

voor mijn 

vakantie, 

schreef, waren 

er nog geen 

veulentjes… 

Nou, die zijn er nu wel hoor! Op Facebook worden 

jullie op de hoogte gehouden van de vorderingen. 

En natuurlijk in deze krant wat foto’s. 

 

Het erf is nog steeds onder renovatie maar we 

hebben een prachtige ronde paddock klaar. Het 

werkt heel fijn met de startende jonge paarden. 

Een hekje 

dat goed en makkelijk open en dicht kan en het ziet er 

weer fris en nieuw uit. Nu wordt de vierkante 

werkpaddock aangepakt, met ook tonnen nieuw grind 

en een nieuwe omheining. Er is buiten al geverfd: de 

witte vlakken op de grote stal zien er fris uit evenals 

alle tuinmeubelen en we willen ook nog graag alle 



 Punktur e-mailkrant mei 2022 

3 

grote deuren opnieuw groen hebben.  Misschien toch nog wat grind hier en daar en we zijn 

klaar voor jullie bezoek!! 

 

Oekraïne 
Ik vertelde de eerste krant van dit jaar al over het 

Oekraïense paar dat sinds de Kerst bij ons klust, Lena en 

Andrej. Ze zouden aan het eind van februari terug naar 

huis, maar toen brak bij hun thuis de hel los. Hun boerderij 

is nabij de Krim en best ver naar het Oosten, nabij Mikolaj. 

De zoon van Lena is 20, dus moest meteen opkomen. Hij 

werd zelfs opgepikt en verdween een dag uit het oog. 

Gelukkig kreeg zijn moeder de 25e een mailtje van hem dat 

hij oké is. Dus we zijn allemaal opgelucht… En nu zien we 

soms foto’s voorbij komen van hem met zo’n stoer 

antitankwapen op zijn rug… Andrej valt ook nog in de 

leeftijd om opgeroepen te worden. Dus ze wachten hier 

maar tot het bij hun thuis beter wordt. 

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/stop_the_war_loc/?cwYCegb 

 

Mateusz is meteen aan het regelen gegaan: verzekeringen, verblijfsvergunning. Tot nu toe 

woonden ze in Mateusz zijn zomerhuis, maar hij heeft alweer boekingen. Dus dan moet het 

schoon en leeg worden opgeleverd. En 43 is best wel populair voor een weekje. Maar 

Mateusz kwam langs om 

te vertellen dat er nog 

plek is om het stenen 

huis te huren. Hieronder 

vind je onder het kopje 

‘43’ meer informatie. 

 

Andrej knapt de Bunkur op. Ik had daar een grasdak op 

gepland, maar dat deed het niet en bij een aanpassing is de 

onderfolie beschadigd geraakt. Dus dat dak begon als een 

douche te lekken na elke regenbui. Dat is erg slecht voor 

het interieur. Dus nu wordt het weer droog met een 

nieuwe vloer. Fijn dat dat ook wordt aangepakt en weer 

droog en leefbaar wordt gemaakt. Het is een heel 

romantisch plekje midden tussen het groen. Het zou ook 

fijn zijn als we daar ooit weer gasten in kunnen ontvangen. En gelukkig is er altijd nog wel 

plek op onze zolder voor iedereen die niet in de Bunkur past. Kleine Bunkur, grote zolder… 

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/stop_the_war_loc/?cwYCegb
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Casper 
We hadden Darko al: een schat van een bordercollie,  een 

herplaatsingshond die telkens liever, makkelijker en beter 

wordt. Darko is werkelijk een 

tophond in aanleg, maar hij is in 

zijn verleden te gehandicapt 

geraakt; gezien zijn gedrag 

denken we dat hij nooit een 

volwaardige drijvende hond meer 

kan worden. Zijn verleden weegt 

hem zwaar en hij is te oud (8+) 

om zijn verleden van zich af te schudden. 

 

Toen Mascha mij wees op 

Casper, leek mij dat een goed 

idee. Casper is een jonge 

Bordercollie van nog geen jaar 

oud, die is gevonden in Spanje. 

Hij heeft geen verleden en werd 

daar gered. Casper kwam per vliegtuig op Schiphol aan en na 

een opvangactie door Mascha en Hanke konden Judith en ik 

hem mee nemen naar huis. 

 

Maar ook Casper is niet ongeschonden gearriveerd. Hij heeft een reuze angstprobleem: hij is 

panisch om gevangen te worden. Klaarblijkelijk zijn ze nogal met hem bezig geweest! Maar 

gelukkig leerde hij bij de opvang ook 

al om een geleidelijn te vertrouwen 

en wat zijn (nieuwe) naam is. Hij is 

jong en houdt van de andere honden 

hier, die mij met hem helpen en hij 

heeft de goede instincten.  Nu 

ontwikkelt hij zich als een 

ondeugende Border, die hier zijn 

nieuwe huis ontdekt. Hij heeft een 

bijzondere positie en mag overdag in 

mijn kantoor slapen. En de 

vakantiewerker Irene wandelt met 

hem en laat hem de paarden en de 

omgeving zien. 

 

Nachtje bij Pitchy en Hanke 

Schiphol 

En thuis 
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43 
Het stoere huis op nummer 43 in Dȩbowy Gaj is vanaf heden ook te huur per week voor 

gasten van Punktur. Omdat onze Nederlandse buren dit jaar zelf nog niet genoeg vrienden- 

en familieboekingen binnen hebben gekregen, willen ze graag het heerlijke huis openstellen 

voor verhuur aan de vrienden en bekenden van Punktur.   

 

Het huis is volledig ingericht en voorzien van 

vele gemakken zoals lekkere bedden, een 

keuken waar 

een 

kookliefhebber 

alles kan vinden 

wat er nodig is 

om lekker aan 

de slag te gaan, 

wifi , een vuurplaats en een heerlijke veranda. 

Het huis telt 4 slaapkamers variërend van knus 

en klein naar groot en statig. Het biedt royaal plaats aan 4-5 personen. Linnengoed is 

aanwezig. Honden zijn toegestaan en de woning is ook geschikt voor kinderen vanaf een jaar 

of vier. 

  

De huurprijs is 300 euro per week en dit is inclusief 

schoonmaakkosten en gebruik van linnengoed (beddengoed, 

handdoeken en theedoeken). Interesse? Stuur een email naar 

Jantien Delwel: jan10delwel@hotmail.com. Zo houdt ze het 

overzicht wie wanneer graag wil komen. 

 

  

mailto:jan10delwel@hotmail.com
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Welkom in de zomer! 
En zo ‘varen ‘we de zomer in. De tulpen zijn alweer op hun laatst en de buitentemperatuur is 

nu al meer dan zomers! De binnentemperatuur volgt maar mondjesmaat. Maar ik weet dat 

dat in de zomer alleen maar gewaardeerd wordt: een koel huis! We genieten hier weer 

volop: door het Covideinde ben ik (Elselien) al vaak met vakantie geweest! Zowel Wenen als 

Noorwegen heb ik weergezien! En deze zomer zal verder helemaal in het kader van trainen 

van alle jonge paarden staan. Als je dat wilt zien of ook eens meemaken, dan ben je 

uitgenodigd! Tenslotte vertrouwen we erop dat ook de internationale situatie hier geen 

onrust geeft. De Polen en wij voelen ons door de NATO goed beschermd. Maar we hopen 

voor de Oekraïense medewerkers wel op een vrede! Zo spoedig mogelijk! Slava Oekraina! 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z51no1TD0 

 

WELKOM!!! 

 

Elselien  

 en het Punktur Team 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z51no1TD0

