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2023 start op… 
 

Het is maart en we worden langzaam wakker uit onze winterslaap. Sneeuwklokjes en 

krokussen bloeien en de merries worden duidelijk zwanger. We hebben behoorlijk wat 

winterziektes gehad en periodes van algehele bedrust. Corona en Lukasz en Weronika hun 

tweelingkinderen in het hospitaal met een bacterie-infectie in de longen… 

 

Met Kerst kwamen de trainers, bekenden en vrienden weer eens langs en kikten de 

trainingen even weer aan. EN nu krijgen we met de langere en zonniger dagen de motivatie 

en vooral de energie weer om er weer tegenaan te gaan. 

 

Weeeer anders 
Het is ook wel heel 

“Punktur”ish om niet 

alles steeds hetzelfde te 

houden. Alles verschuift, 

maar lijkt toch ook wel 

hetzelfde. 

 

Afgelopen zomer zijn er 

weer heel veel mensen 

langs geweest. Niet 

alleen om vakantie te 

vieren, of een paard te 

kopen, maar ook om hier 

mee te werken. Voor ons 

bij Punktur natuurlijk fantastisch en elke ‘werker’ laat een stukje van zijn of haar cultuur 

achter en laat Punktur groeien. Voor de meewerkenden is het paardenwerk bij Punktur een 

eye-opener over hoe werk ook kan zijn. Buiten, natuur, paardjes, pret, lichamelijk bezig zijn 

met veel eigen initiatief en een behoorlijke vrijheid… 

http://www.punktur.nl/
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De mensen hier 
Binnenshuis wij hebben nu een behoorlijk gezin op het appartement. De nieuwe tweeling 

vraagt steeds aandacht: het waren ook wel hele kleine mannetjes (vond ik) en pakken 

makkelijk infecties op. Men neemt hier geen risico’s en de ambulance stond hier in het 

midden van de nacht voor de deur en deze winter zijn de kinderen al wel 3 keer in het 

hospitaal geweest. Zelfs Bogusz. Er gaat een nare bacterie rond die zich in de longen 

handhaaft. Maar het lijkt dat 

het nu weg is en alle kids 

groeien goed . Ze worden 

steeds meer kinderen. 

 

Gelukkig hebben we wel een 

trouwe helpster gehad Łucia 

(zeg Woetsia). Zij is super! Ik 

ben een fan van haar en we 

lachen wat af. Ze leert 

makkelijk en denkt heel diep na 

over alle informatie die ze krijgt 

over paarden en trainen. Ze 

drinkt het in: fantastisch. Voor 

mij ook leuk , maar ook voor Łukasz (zeg Woekasj). Iemand op wie hij kan bouwen en die 

door wil. EN veel oudgedienden zien we weer terug. Ook superfijn! Men kent het klappen 

van de zweep (!) en iedereen kan meteen weer het werk in rollen en een waardevol aandeel 

geven. 

 

Paarden 
Vooral bij de opvoeding van de jonge paarden maar ook voor 

de iets ouderen is hun inrijden een nauwkeurig proces. We 

houden per paard hun rapport bij en iedereen die dat kan, ziet 

meteen waarmee ze kunnen beginnen. Werkt perfect. EN als 

we beginnen met rijden is het goed om zeker met nog een 

paard en liever met een groepje te rijden. Leren ze van elkaar! 

Ook dit jaar hebben zijn we weer een mooie club jonge 

paarden aan het inrijden. De 

meesten zijn makkelijke 

tölters die graag met je 

samenwerken. Eerst zijn we 

bezig met de jongens van vier 

en vijf jaar maar na de 
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veulentijd zullen we de merries weer 

oppakken. Van die groep komen dit jaar ook 

wel vijf of wat meer te koop. En enkelen zijn 

al wat ouder en al langer als rijpaard in 

gebruik. Dus iets voor mensen die een meer 

wijs paard zoeken. Want jonge rijpaarden 

zijn toch altijd een uitdaging en moeten een 

baasje die die jeugd ook verder kan helpen 

in stabiliseren en volwassen worden. 

 

Op onze site vind je de paarden die nu 

klaar zijn en te koop. Als je 

geïnteresseerd bent en meer wilt 

weten, bekijk dan de lijst op de site: 

www.punktur.nl of mail me eens 

(gewoon info@punktur.nl), als je denkt 

dat we je kunnen helpen en overleggen 

of jouw paard binnenkort hier te koop 

komt. 

 

Gasten & andere mensen 
We hadden afgelopen jaar drie en eigenlijk vier inwonende Oekraïners bij ons, bij Punktur. Ik 

had de ouders aangenomen om projecten uit te 

voeren, maar uiteindelijk werd er voornamelijk 

voor ons gekookt, de paarden gevoerd en hout 

gekapt. Fijn en luxe, maar de projecten bleven 

liggen. Toen in de zomer Lena een betere job 

hier in Polen kon krijgen, zijn ze weggetrokken . 

Alleen Ilja; de student, bleef hier bij ons, om zijn 

school af te maken. 

Ilja doet goed werk, hij haalt hout en voert hooi 

’s avonds. 

 

Maar het is fijn dat er telkens weer helpers komen. WELKOM!!!! Zoveel paarden te trainen, 

zoveel karweien in te vullen… Maar we redden het! EN anders duurt het een beetje langer… 

 

Ook door de hele corona-historie zijn we veel minder een gastenboerderij geworden. We 

maken ook meer paarden rijklaar nu en ik ben niet goed genoeg met gasten. Als mensen 

http://www.punktur.nl/
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willen komen om gewoon een week mee te draaien, zijn 

ze meer dan welkom. Want gezellig is het wel steeds. 

Een lesje, mee helpen met paardenwerk, wellicht ook 

wat trainingswerk. Dat kunnen we bieden en dat gaat 

heel goed. Vooral als de gasten zelfstandig zijn en zelf 

verzinnen en leren overleggen hoe ze hun verblijf hier 

willen indelen. Vooral als je kennis met IJslanders  wilt 

maken en wilt zien en leren hoe we met ze omgaan: 

genoeg paarden hiero (120 IJslanders). We zullen rekening met je houden en proberen je 

onze kennis door te geven en je een gedenkwaardige week bezorgen. Best vaak vermoeiend 

en bij sommige gasten zelfs overweldigend.  Maar heel leuk 

om te doen. Ook voor ons! 

 

En er komen al gasten. Vooral in de periode dat de veulens 

komen, omstreeks mei plannen veel mensen te komen. Ja het 

is zelfs al zo dat we in die Veulenperiode eigenlijk volgeboekt 

zijn     . 

 

We hopen dit jaar op meer mensen die gast willen zijn 

en/maar die hier ook klussen willen uitvoeren. Bijvoorbeeld 

overal ligt al gekapt en gesnoeid hout. Dat moeten we op 

gaan halen, zodat we ook de komende winter weer stookhout 

hebben. Łukasz heeft al verzonnen hoe het moet gaan. Maar niet alleen hout halen: ik zag 

afgelopen week dat ons afvalhuisje ook is omgewaaid. Weer een klus… 

 

EN het allergrootste idee is om Punktur klimaatbestendig te maken. Mateusz, de buurman, 

gaat al zonnepanelen monteren om in elk geval het water met zonne-energie te verwarmen. 

Er wordt hier hard gewerkt aan de rekken waar de panelen op komen te liggen. 
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Maar we hebben veel meer ideeën 

We willen de beekvallei wat natter, zodat we 

ook in droge winters nog (wat) gras houden. 

EN er zijn al bevers in de omgeving. Dus die 

bevers zouden dat mooi kunnen doen. 

Waterretentiedammen maken, daar. Er komt 

al een stagiaire om het project op te starten 

en we weten al dat het een goed idee is om 

een aanzet te maken met de dambouw. Vaak 

willen bevers dat afmaken. Mayra wil hier 

voor stage komen om het project te 

‘trekken’, maar als het je leuk lijkt om in de 

zomermaanden (juni/juli) met 

de voeten in de beek dam-

beginsels te bouwen, kan je 

gratis op de camping 

verblijven, met je hele gezin. 

Over andere ideeën kunnen we 

het best wel eens hebben. Mail 

me! Helpen is super en ideeën 

ook!! 

 

Verder zijn we bezig met de 

verhoging van het organisch-

stofgehalte in de armere 

percelen. We brengen daar de mislukte en 

overgebleven partijen hooi/stro heen. De 

touwtjes moeten eruit gezocht worden en 

dan wachten we gewoon af tot de natuur die 
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oude planten weer tot stof heeft gemaakt. EN infiltratiegreppels staan nog op mijn 

wensenlijstje, de zogenaamde wadi’s. Die moeten gaan helpen het water van de plensbuien 

op te vangen en niet als modderstromen naar beneden laten lopen. Iets voor een volgende 

stage/ vrijwilligerskarwei? 

 

Dus als je zin hebt, kom en draai mee. 

 

Ik zie jullie wel hier! 

Groetjes, 

 

Elselien  

 en het Punktur Team 

 

 

 

 


