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Hallo allemaal 
 

Hier is hij dan eindelijk! De nieuwste editie van de BOE! Wat gaat de tijd toch 

snel! Er is veel gebeurd, dus heel veel leesplezier.  

Iedereen super bedankt voor de aangeleverde stukken! 

 

Namens de redactie veel leesplezier! 

 

Verjaardagen 

 

 

Oktober                                 December                  

5 Tine                                                     6 Bouwina 

7 Tjitske                        10 Jasper 

9 Ilse      12 Stefan 

15 Koen S                                              13 Janneke 

29 Teun              14 Jannie 

      20 Liesbet 

                                                               21 Jaiden 

      25 Rico 

      28 Sandra 

 

November                                            Januari 

7 Roy                                                      2 Eyal 

                                                               5 Jaqueline 

               14 Klaas 

                                                               18 Alidus 

                                                                19 Anja 

       28 Mika 

                                                                28 Wietse   
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Boerenfietstocht 2018 

Donderdag 2 augustus reden we, inmiddels traditie, de Boerenfietstocht. Dit 

keer was het middenin die hete en droge zomerperiode. 

Onze eerste stop was bij Proefboerderij Kooijenburg in Marwijksoord. Dit bedrijf 

doet proeven voor de universiteit van Wageningen. Er was een heuse selfie 

trekker (!), waarop paar van ons een selfie van zichzelf hebben gemaakt. 

We kregen wat uitleg over wat het bedrijf doet, daarna mochten we om de 

beurt op een trekker rijden. In deze trekker zat een soort computer, die kan je 

instellen met dat deze zelf gaat rijden. Je hoeft zelf alleen gas te geven, ook 

dit kan je instellen. Behalve Niels en Peter, hebben Mitchell, Maurice, Maud, 

Rick M. en Teun een rondje gereden op deze trekker. In de vorm van een 8. 

Tweede stop was Fruitbedrijf Goense, ook in Marwijksoord. Dhr. Goense was 

te druk voor een rondleiding. Dus hebben we zelf even rondgekeken. 

Verder op de fiets naar Ekehaar. Eerst in dit dorp even bij de ijsbaan naar 

Bonte Bentheimers gekeken, dit zijn varkens. Ze worden ingezet om hier de 

Japanse duizendknoop op te eten. Vandaar voor een hapje en drankje naar 

café Popken. Hier lekker patat, drinken gehad, en een ijsje als toe. 

Na middagstop naar kwekerij Vreugdenhil. Hier hebben we eventjes 

rondgekeken, wat gepraat en iets gedronken. 

Wagter in hetzelfde dorp was onze vierde en laatste stop. Een veeteelt- en 

akkerbouwbedrijf. Hier hebben we de melkrobot in werking gezien. 

Toen op fiets via Nijlande naar Deurze (even pitstop, was een koe in wei die 

op punt stond te kalven, maar nog geen kalf toen we verder gingen). Via 

Deurze richting Asserstraat terug naar de boerderij. 
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Wist u dat… 

We een nieuwe trekker hebben voor bij de paarden? 

 

De paarden met het warme weer ook ijs hebben gehad? 

 

We dit jaar meer koeien op stal hebben staan, omdat de weilanden waar ze 

normaal staan te droog waren? 

 

Keurmerk Landbouw en Zorg weer binnen is? 

 

Chantal geslaagd is voor haar MBO diploma en dat ze door gaat met 

studeren? 

 

Jenny een week vakantie heeft gevierd, op de camping van de 

Balloohoeve? 

 

Het hard waaide in Balloo, Gert jan en Niels hun pet is afgewaaid? 

 

Tijger weer terug is?  

 

Klaas en Jannie op vakantie zijn geweest en wij voor de boerderij hebben gezorgd?  

 

Jip onze cavia is overleden?  

 

Jarno deze vakantie ook op de zorgboerderij heeft gewerkt?  
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Tuin 

 
We zijn weer lekker bezig geweest in en 

met onze twee tuinen. In onze kas 

hebben 

we dit jaar voor het eerst 

tomatenplanten in 

de grond staan, en dat gaat goed! 

De tuin bij de boerderij staat er dit jaar 

mooi bij, dankzij de inzet van de 

deelnemers 

die graag tuinwerk doen. 

Uit de tuin bij Nij Kampies hebben we 

heel 

veel courgettes, kolen en bietjes 

geoogst. 

Ook hebben we dit jaar veel en mooie eetbare en niet eetbare kalebassen hier 

staan. En natuurlijk ook al heel veel geoogst. 

Wel hadden we dit jaar die hele droge 

periode in de zomer. De kalebassen 

hebben we hierdoor zelfs een paar 

keer water gegeven met de shovel van 

Klaas, waarop een watertank stond. 

Met een slang gaven we dan de 

kalebasplanten water. De courgettes, 

kolen en bietjes gaven we water met 

gieters. 

Inmiddels is het net herfst. De 

boerenkool staat alweer mooi te 

groeien. 
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Open dag 
Zoals altijd hadden wij ook dit jaar op de derde zaterdag van juni onze jaarlijkse 

open dag. Het is niet superdruk geweest, er kwamen wel belangstellenden langs die 

van onze begeleiders een rondleiding kregen. 

Bij de tuin verkochten we onze eigen groentes, af en toe kocht iemand wat en 

kwamen bezoekers onze tuin even bekijken. In de paardenbak konden bezoekers 

zien hoe onze paarden een uitgezet parcours doorliepen.  

De dag verliep gemoedelijk. 

Na 16 uur ’s middags was het weer koffie drinken met familie van de deelnemers en 

hebben we het dierengeluiden spel gedaan op Kampsheide. 

Na het spel was de barbecue en in de loop van de avond ging iedereen na elkaar 

naar huis.  
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Kuikens 
 

Dit jaar hebben wij voor het eerst de broedmachine opgestart. We hebben 4 

lichtingen kuikens uitgebroed. In totaal zijn er nu 13 kuikens uitgekomen. Ze 

maken het goed. Het was even inkomen met zijn allen. De eerste paar 

lichtingen hadden we maar 2 kuikens maar de laatste lichtingen hadden we 

er 5. Het is nog afwachten of de eendeneieren uitkomt.  

Hoe gaat het proces?  

Stop de eieren in de broedmachine en doe er water onder. De 

broedmachine staat op 37.5 graden en draait de eieren automatisch. Om de 

dag doen we er nieuw water in, zodat de luchtvochtigheid hoog genoeg 

blijft. Na 21 dagen komen de eieren als alles goed gaat uit. Na ongeveer 1.5 

week controleren wij de eieren met een lamp. Degene die niet bevrucht zijn 

halen we uit de broedmachine. Op het moment dat een ei uitkomt laten we 

eerst het kuiken drogen in de broedmachine. Daarna gaat deze onder de 

warmtelamp. Na een dag begint het kuiken te eten en drinken. Kuikens eten 

heel veel. Iedere dag voeren wij 3 keer en nog hebben ze altijd zin in eten. 

Na twee weken beginnen de kuikens uit de bak te springen. Dan gaan ze 

over naar een grotere bak met tralies. Als het weer het toelaat mogen ze in 

de dierenweide om verder uit te groeien. Nadat ze groot genoeg zijn gaan 

ze door naar de grote ren. Nu hopen dat het kippen zijn en niet te veel 

hanen.  
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Nieuwe stagiaire 

Kun je iets over jezelf vertellen? 

Hallo, ik ben Willemke, ik ben 20 jaar en kom uit Steenwijk. Dit schooljaar loop 

ik 4 dagen in de week stage op de Balloohoeve. Ik volg de opleiding Social 

Work en zit in mijn 3e jaar op de Hanzehogeschool in Groningen. 

Wat vind je leuk om hier te doen? 

Ik voel me erg welkom op de Balloohoeve. Ik vind het leuk om naar de 

paarden te gaan, om de koeien een koek te geven en om in de tuin bezig te 

zijn. 

Wat wil je later worden? 

Ik weet nog niet precies wat ik wil worden. Wel lijkt het mij nog heel leuk om 

een vervolgopleiding te gaan doen en later een baan te zoeken waar je met 

je handen bezig kan zijn! Net zoals hier smiley 😊 

Wil je verder nog iets kwijt? 

Ik vind het leuk om met jullie samen te werken. En ik denk dat ik nog veel van 

jullie kan leren. 
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Paardenmanege 

Ah, de paardengroep op Balloohoeve. Waar Liesbet ons heel graag plaagt 

maar ook streng en rechtvaardig is voor iedereen. Waar alle paarden zo 

perfect mogelijk verzorgd worden. En waar we het samen gezellig hebben 

met wat koffie en thee erbij terwijl we mogen kiezen wat we gaan doen met 

de paarden. 

Ikzelf, Jasper, ook bekend als Jappie, draai op de woensdagochtend mee 

met de paardengroep. Het 

voelt soms een beetje kort 

maar het is het waard om 

mee te helpen en zowel dier 

als mens blij te maken. Het is 

hard werken maar je doet het 

voor een goed doel. Dat hou 

ik altijd in mijn hoofd wanneer 

ik met de paarden werk. 

Zelf ben ik niet echt een 

fanatieke paarden fan. Ik hou 

van dieren maar ik hoef niet 

per se een paard in mijn tuin. 

Vaak is het erg leuk om met 

dieren zoals paarden te 

werken want ze spiegelen wat je op dat moment voelt, behalve als je eten bij 

je hebt natuurlijk. Het blijven uiteindelijk dieren met sterke instincten. 

Een paar maanden geleden hebben we geprobeerd om veulens te krijgen 

met twee van onze Fjorden: Kaya en Wendy. Ze werden verzorgd en kregen 

een paar rampetampen bij een lokale fokker. Kaya en Wendy bleven daar 

voor een aantal weken en we mochten daar zelfs kijken met de hele groep 

wat ontzettend aardig was van de fokker. 

Hij had best veel paarden op stal en in een kleine ren buiten inclusief een 

paar mooie paarden, een kat, 

en een hond. Enig 

probleempje was dat de 

paarden weinig beweging 

kregen. Kaya kreeg er 

lichamelijke klachten van en 

kon daardoor niet goed lopen 

voor een lange tijd. Gelukkig is 

dat nu verholpen maar het 

zag er heel sneu uit. 

De veearts kwam natuurlijk bij 

ons langs om te voelen of ze 

drachtig waren. Toen hij even 

heerlijk met zijn bedekte hand in de anus van de Fjorden zat te wroeten 

voelde hij geen bevruchte eieren. Dat was voor ons een teleurstelling zeker 
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omdat dit soort grapjes handen vol geld heeft gekost. Klaas zei dat die 

paarden zo onderhand veel meer kosten dan 13 koeien bij elkaar. 

Overigens gaat het heel goed met onze paarden. We hebben Binky de 

Shetlander, Marie de Haftlinger, Pepper van Willy en Zarina de Draver. De 

Fjorden heten Marloes, Josje, Kaya, en Wendy. Binky, Pepper, en Kaya staan 

nu ergens anders omdat iemand zeurde over dat de paarden van het land 

moeten worden gehaald.  
Ze hebben een zee van ruimte en 

krijgen elke dag speciaal voedsel en 

vitamine koeken naast hun dagelijkse 

portie gras. 

We hebben trouwens een nieuwe 

rode trekker. We hebben hem 

allemaal al bereden en hij rijdt best 

lekker. Maar we mogen er niet mee 

op de weg rijden vanwege 1 van de 

dingen waar wij het liefst aan blijven 

plakken maar stiekem willen 

ontwijken: veiligheidsregels. 

 

Tl:dr: Op onze paardengroep is het altijd gezellig en hebben samen een leuke 

tijd met elkaar. Liesbet plaagt graag maar wij vinden dat niet erg. Er is altijd 

wat te doen en werken met dieren maakt het altijd leuk, zelfs als we wat 

mindere momenten hebben. Ik blijf dit nog graag doen en misschien wat 

meer dagen in de week op Balloohoeve als het in de toekomst kan. 

 

Groetjes, 

-Jasper. 
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Nieuwe konijnen 
 

Sinds een aantal weken hebben we 4 jonge konijnen. Echte pluizenbolletjes. 

Het zijn namelijk Teddy konijnen. Ze zijn heel zacht en nieuwsgierig. We zullen 

ze even aan u voorstellen. Ruud Gullit, Witje, Pluis en Nijntje. Iedere week 

worden ze geborsteld en het hok verschoond. Maar naast de wekelijkse 

verzorging worden ze bijna dagelijks geknuffeld. Ze worden steeds makker en 

vinden het borstelen steeds fijner. We hopen lang plezier van de konijnen te 

hebben.  

Naam: Nijntje  

Hallo mijn naam is Nijntje en ik ben heel 

goed in gekke dingen doen, zoals hond 

Roos uitdagen. 

 

Naam: Witje  

Hoi ik ben wit en daarom heet ik Witje. 

Ze vinden mij erg dominant, omdat ik 

altijd de baas wil zijn.  

                                                               

Naam: Ruud  

Ik ben Ruud Gullit maar eigenlijk wil ik 

Rudina heten omdat ik een meisje ben. 

Ik ben de clown van de hele 

dierenweide. 

 

Naam: Pluis 

Ik was toen ik klein was best pluizig, 

daarom heet ik denk ik Pluis. Ik hou erg 

veel van graven en gaten maken om 

mijn konijnen vrienden te laten 

ontsnappen. 
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Deelnemersraad 

De laatste deelnemersraad hadden we vrijdag 14 september. We waren dit 

keer met 6 personen. Koen S (is bekend) en Anneke (moeder van Koen M 

moest werken) waren er niet bij. 

We hadden van Bouwina informatie meegekregen over de nieuwe 

privacywet (AVG). Dit konden we thuis lezen. We hebben tijdens de raad 

besproken of het duidelijk was wat er in staat. Het bleek veel en niet altijd 

even duidelijk, dure woorden. De vraag was of het simpeler kon, maar we 

hebben besloten het zo te laten.  

Ander onderwerp was het mogelijk aan ons deelnemers aanbieden van 

verschillende soorten curussen. Onderwerpen die met de boerderij te maken 

hebben. Dit was Yolanda’s idee tijdens een vorig werkoverleg. Aan de ene 

kant vinden we het goed idee, aan andere kant zei Bouwina dat tijdens een 

cursus het vaste werkritme wegvalt, dit kan voor deelnemers lastig zijn. Het 

idee van zulke cursussen geven is ook besproken bij teamoverleg van onze 

begeleiders.  

Dit en andere vaste punten zijn besproken. De volgende deelnemersraad is in 

november. 
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Nieuwe stagiaire 
Wie ben je? 

Ik ben Sarah Gorter en ik ben 21 jaar. 

Waar woon je? 

In Eext, samen met mijn vriend en mijn kat Kyra. En mijn paard Mango staat 

bijna in de achtertuin! 

Wat voor opleiding doe je? 

SAW-PBSD niveau 4 op het Drenthe College in Assen. Ik start nu met mijn 

laatste jaar. 

Hoe vind je het hier tot nu toe? 

Leuk! Er is een gezellige sfeer en het werk buiten is superleuk om te doen. 

Wat wil je later worden? 

Eigenlijk weet ik nog niet zo goed wat ik echt wil, maar een combinatie van 

paarden en deelnemers lijkt mij superleuk! 

Wat is je hobby? 

Mijn grootste hobby is mijn paardje Mango. Verder vind ik het leuk om met 

vrienden/vriendinnen op pad te gaan of op vakantie te gaan. 

Wil je verder nog wat kwijt? 

Ik hoop dat ik hier een hele leuke tijd krijg en veel van jullie mag gaan leren! Ik 

vind het nu al top! Smiley 😊 
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Topper van de maand 
 

Deze maand is Sandra onze topper van de maand. Zij is het bloemetje bij ons 

op de boerderij.  
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Kindergroep 
In de zomervakantie zijn veel kinderen bij ons langs geweest op de 

volwassengroep. De kinderen draaiden mee in de groep. Maar voor de 

vakantie hebben we ook afscheid genomen van Georges. Hij is een jaar 

geweest bij ons op de groep en heeft ervoor gekozen om iets anders te gaan 

doen. Georges bedankt voor je inzet! 
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                        Warmte 
Zowat was het warm deze zomer. Maar ondanks de warmte hebben we 

gewoon doorgewerkt. De dieren hebben allemaal extra verzorging nodig 

maar vergeet ook de planten niet.  Water, schaduw en rustig aan doen dat 

was de enige manier om door de warmte te komen. 

De extra verzorging die we hebben gedaan bij de beesten is: De koeien elke 

dag water geven in de natuurgebieden, omdat alle sloten droog lagen. De 

konijnen en de cavia’s kregen iedere dag een koelelement op te gaan 

liggen. Voor de konijnen en de paarden hebben we ijsjes gemaakt zoals jullie 

misschien al op facebook hebben gezien. 

 

Naast al het extra werk waren er ook taken die we niet meer hoefden te 

doen. Zo hoefden we geen gras meer te maaien en was er weinig onkruid te 

wieden in de tuin. 

Om ons eigen hoofd koel te houden hebben we vele ijsjes gegeten en rustig 

aan het werk geweest in de schaduw. Gelukkig hebben we boven de winkel 

een ruimte met airco. Daar konden we heerlijk aan het werk. Ijsbakje 

stickeren, creatief aan de slag of een spelletje doen. 

Gelukkig kwam er aan de warmte een einde. Er kwam regen en direct was te 

zien dat de natuur weer groener werd. 
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Dagje uit 
Donderdag 4 oktober zijn wij een dagje uit geweest met het hele team. We 

zijn deze dag naar het Dolfinarium geweest. 

We waren ’s ochtends even bang dat we niet werden opgehaald, omdat de 

bus te laat kwam. 

Gelukkig kwam de 

buschauffeuse rond half 

10 toch aan en konden 

we vertrekken! 

Onderweg zijn we gestopt 

in Staphorst bij een 

restaurant. Daar hebben 

we lekkere koffie/thee 

met gebak gehad. Toen 

we weg wilden gaan 

stond er een bus vol met 

oudere mensen voor onze 

bus. Dit zorgde voor enig 

onrust. Gelukkig gold de uitspraak: “vrouw aan het stuur, bloed aan de muur” 

niet voor ons en konden we rustig de parkeerplaats verlaten.  

 

Na een aantal Nederlandse hits kwamen we aan bij het Dolfinarium. Eenmaal 

binnen kregen we een bon voor patat en hebben we de groep verdeeld in 

kleinere groepjes. Elke groepje mocht doen wat hij wilde, als we maar om 4 

uur bij de dolfijnenshow zouden zijn.  

In het Dolfinarium was er veel te zien. We konden roggen en haaien aaien. Ze 

voelden erg zacht en flubberig aan.  

Ook was er een leuke show te zien met twee zeeleeuwen. Het was leuk om 

de beestjes bezig te zien. Ze waren goed getraind en het leek ook wel alsof 

ze het leuk vonden om te 

doen.  

Aan het einde van de dag 

zijn we naar de grote 

dolfijnenshow geweest met 

z’n allen. Het was erg mooi 

om te zien. Voordat de 

show begon kregen we 

een voorlichting over het 

milieu. Ons werd verteld 

dat het heel slecht is voor 
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de dieren om afval in het water te gooien en dat ze daaraan dood kunnen 

gaan. Tijdens de show was er een instructeur die met een dolfijn kon surfen. 

Dit was erg indrukwekkend om te zien!   

Na de show hebben we een poging gedaan om met elkaar een groepsfoto 

te maken in het park. 

Maar een deel van de 

groep stond al bij de 

bus, dus toen hebben 

we daar nog een 

poging gewaagd. Een 

begeleidster is nog voor 

een deelnemer op haar 

knieën gegaan, zodat 

hij ook op de foto zou 

komen. Daarna zijn we 

met z’n allen op weg 

gegaan naar het eten in 

Beilen.  

Hier sloten nog een 

aantal mensen bij aan, waardoor we gezellig samen konden eten. We 

konden onbeperkt eten, dus daar hebben we goed gebruik van gemaakt. Je 

kon wokken, pannenkoeken laten maken, zelf pizza maken en je kon er een 

suikerspin laten maken in de vorm van een dier.  

 

Na het eten zijn we met een volle buik naar de boerderij gegaan.  

We kijken terug op een superleuke/geslaagde dag en verheugen ons op de 

volgende! 
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Bartje 200 
Ja mensen het is al een tijdje geleden maar 17 juni, de dag na de open dag 

kwamen er rond de1500 mensen door de rijbak van onze manege heen op 

de MTB fiets. De Bartje 200 is een tegenhanger van Drenthe 200. Deze MTBers 

fietsen dus 200 km door Drenthe heen met onderweg verschillende posten 

waar ze kunnen uitrusten, hun versnaperingen kunnen nuttigen. Het mooie 

van Bartje 200 is dat de temperatuur nu veel beter is en zij bij ons rond de 

middag kwamen. Doordat ze rond de middag kwamen hadden wij ook meer 

publiek. Er was zelfs zoveel publiek dat op verschillende plekken een 

verkeersprobleem ontstond. Maar gelukkig waren er parkeerwachters en 

hebben deze problemen weer opgelost. Verder was het een mooi 

evenement. De eerst rijders doen het in wedstrijd verband. Daarna komen de 

amateurs. Maar ook daar heb ik mijn bewondering voor. Ik doe ze het niet 

na, 200 kilometer op de fiets. 
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Paardencross 
 

Paardensport te Balloo 

succesvol verlopen. 

Zaterdag 22 september en 

zondag 23 september hebben 

deelnemers en bezoekers 

kunnen genieten van prachtige 

paardensport. De organisatie 

van Ballooactief kijkt super 

tevreden terug op 2 dagen 

crosslessen en het rijden van de 

cross met een paard/pony over 

natuurlijke hindernissen rondom 

het natuurgebied van Kampsheide door ruim 200 ruiters en amazones. Het 

weer viel gelukkig heel erg mee. De organisatie mocht veel complimenten in 

ontvangst nemen tijdens het lustrum evenement. 

 

De vrijwilligers hebben de 

schouders er flink onder gezet. 

Eerst veel hindernissen zelf 

bouwen en nu kijken of alle 

deelnemers veilig rondkwamen. 

Dit is prima verlopen gelukkig. 

De verkeersregelaars en de 

mensen van de catering 

maakten samen met de 

deelnemers van de zorg 

boerderij er een mooi sportief    

weekend van in een 

gemoedelijke sfeer. 
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Audit/kwaliteitssysteem 

 
Elk jaar moeten wij als zorgboerderij een jaarverslag maken. Deze worden 

dan getoetst door Federatie landbouw en zorg. In een jaarverslag kijk je naar 

het afgelopen jaar, Wat ging er goed wat ging er minder goed, waar kan ik 

van leren ofwel verbeterpunten. Dit jaarverslag kan je ook teruglezen op de 

website www.zorgboeren.nl  en het komt op onze eigen site te staan. Want ja 

mensen door het verslag te maken kwam ik erachter dat het niet terug te 

vinden was op de eigen site. Dat kan natuurlijk niet.  Het jaarverslag is 

opgebouwd in hoofdstukken zodat alles belicht wordt. Algemeen, 

deelnemers en werknemers, scholing en ontwikkeling, terugkoppeling van 

deelnemers, melding en incidenten, acties 

en doelstellingen op korte en lange termijn 

zijn de onderwerpen die in het jaarverslag 

aanbod komen. Maar 1 x in de 3 jaar krijgen 

wij een audit. Dit betekent dat er dan 

ook iemand van de federatie 

daadwerkelijk komt controleren.  Tijdens 

de audit worden wij op dezelfde punten 

beoordeeld. Op zich is dat goed dat er 

iemand komt kijken maar het is ook altijd 

weer spannend. Waar bij ons een knelpunt 

zat een geregistreerde SKJ 

(Stichting Kwaliteit register Jeugd).  Voor 

onze jeugd op de zorgboerderij hadden 

wij deze nodig. Dit hebben wij nu gevonden waardoor er nu een 

samenwerking is met de Buurderij uit Balloo. 

Verder kwamen er geen andere punten naar voren en hebben ons keurmerk 

weer binnen voor drie jaar. Dit betekent niet dat wij nu achterover gaan 

leunen maar hebben altijd oog voor kwaliteit op de boerderij. 

 

 

 

http://www.zorgboeren.nl/

