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Hallo allemaal
Wat leuk dat je de BOE! weer in de handen hebt, want dit is
alweer de laatste van 2018! In deze BOE! laten we jullie natuurlijk
weer genieten van alles wat er de afgelopen maanden op de
boerderij is gebeurd, maar blikken we ook even terug in 2018, om
te zien hoeveel leuke dingen we wel niet hebben gedaan!
Iedereen heel erg bedankt voor de ingeleverde stukken.
Namens de redactie,
Veel leesplezier!

Verjaardagen
DECEMBER

JANUARI

6 Bouwina
10 Jasper
12 Stefan
13 Janneke
14 Jannie
20 Liesbet
21 Jaiden
25 Rico
28 Sandra

2
Eyal
5 Jaqueline
13
Klaas
18
Alidus
19
Anja
26 Danielle
28
Mika
28
Wietse

FEBRUARI

MAART

1 Danny L.
5
Jenny
17 Elsa B.
17 Gert-Jan
23
Elly
27 Rick M.

7
Sarah
27
Job
28 Rick S.
30 Jorinde

De Balloohoeve
Op de Balloohoeve zijn we ons ondertussen weer druk aan het voorbereiden
op de winter. De koeien staan weer op stal, de tuin is winterklaar, de
wintergroentes liggen weer in de winkel en wij hebben de dikke werkjassen
weer uit de kast getrokken.
In de laatste weken zijn de mannen weer begonnen met het kappen van de
bomen in het bos, is Klaas bezig met h et richelen van een nieuw weiland
voor de paarden, en zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de
kerstmarkt op 14 en 15 december.
De creabea’s zijn al bezig met het maken van vogeltaarten en ander moois
om te verkopen, de chocomelk is al ingeslagen en de kerstversiering komt
alweer volop uit de dozen tevoorschijn.
Hoe dan ook, een gezellige drukte op de boerderij. Alvast veel leesplezier, en
hopelijk zien we jullie allemaal tijdens de kerstmarkt!

Even voorstellen.. Jaiden
Graag willen we jullie nog even voorstellen aan Jaiden.
Jaiden komt inmiddels alweer een paar maanden op de
boerderij, en dan verdient hij natuurlijk ook een plekje in de BOE!
Daarom hebben we hem geïnterviewd:
- Hoe vindt je het tot nu toe op de boerderij?
Ik vind het heel leuk op de boerderij. We doen veel
verschillende dingen en ik doe veel nieuwe dingen.
- Wat vindt je leuk om hier te doen?
Ik vind het leuk om met de paarden om te gaan. Ik vind het
vooral leuk om Kaya en Josje trucjes te leren en om met Binky
te knuffelen. Ook vogeltaarten maken vind ik leuk om te
doen. Verder vind ik het ook nog leuk om met de konijnen te
knuffelen ookal kost het soms wat moeite en tijd om ze te
vangen.
- Wat heb je hier al geleerd?
Ik heb hier geleerd hoe ik moet omgaan met dieren. Vooral
bij paarden heb ik nieuwe dingen geleerd. Bijvoorbeeld hoe
het voer moet worden gemaakt en hoe ik ze moet
behandelen.

Tuin
Het afgelopen jaar hebben we in de tuinen veel verschillende groentes verbouwd;
rode bieten, allerlei soorten bonen, sla, pompoenen, kalebassen, venkel, tomaten,
koolrabi, rabarber, boerenkool en andere kolen.
In het voorjaar begonnen we met inzaaien in de kas. Daarna worden de zaden
verpot in grotere potten. Als ze dan groot genoeg zijn, komen ze in de tuin. Voordat
ze in de tuin komen, wordt de tuin zelf eerst gefreesd en worden er gaten gemaakt
om de kleine plantjes in te doen.
De oogst van dit jaar was iets minder, omdat het zo droog was in de zomer. We
hebben veel gesproeid en met gieters water gegeven. Vooral in de grote tuin.
Ik ben zelf bezig geweest met allerlei soorten bonen te oogsten en rode bieten. Nu
houd ik me bezig met tomaten uit de kas. Deze liggen nu in de kantine zodat ze
rood worden en verkocht kunnen worden in de winkel. Elke dag ga ik kijken of er
weer rode tomaten zijn. Op het laatst ging ik ook allemaal gele en oranje tomaten
plukken zodat die rijp konden worden in de kantine.
Ik heb ook gediefd. Dieven is kleine blaadjes weghalen bij de oksels van de planten,
zodat de planten nog beter kunnen groeien en bloeien.
Tenslotte werden ook de groene tomaten geplukt. Die gingen ook naar de kantine.
Ze lagen eerst bovenop de kratten in de kas op een tafel. We hoopten dat ze daar
ook oranje of rood werden. De rode tomaten worden verkocht in de winkel. De
gekneusde gebruiken we zelf, hier maken we soep van of nemen we mee naar huis.
Ik vind het werken in de tuin leuk en gevarieerd. En kijk nu al uit naar volgend jaar!

Ook is de redactie in elke BOE! nog op
zoek naar nieuwe schrijvers! Heb jij nog
een leuke toevoeging voor in de BOE!?
Laat het ons dan weten!

Kerstmarkt
Vrijdagavond 14 en zaterdag 15 december KERSTMARKT in Balloo
Op vrijdagavond 14 december van 16.00 tot 21.00 uur en zaterdag 15
december van 10.00 tot 16.00 uur is er een kerstmarkt op de Balloohoeve.
Op de kerstmarkt komen veel kraampjes waar je verschillende spulletjes kunt
kopen. De kerstmarkt is in de manege. Als het dan regent staat iedereen
lekker droog. We gaan de manege mooi versieren met boompjes en lampjes.
Ook de wij staan met een kraam op de markt. In deze kraam verkopen wij
onze zelfgemaakte spulletjes en wat dingen uit de winkel. Er is een echte bar
waar je chocomelk kunt kopen en ook worden er oliebollen verkocht. In de
grote schuur is een kinderplein waar kinderen broodjes kunnen bakken, vogel
taarten kunnen maken, springen op het springkussen en een mooie kleurplaat
kunnen kleuren. Op het camping terrein staan echte schapen. In de manege
is ook een koor die mooie kerstliedjes zingt.
Dus nodig je familie en vrienden uit om gezellig op deze kerstmarkt te komen.
Tot dan.

De kerstboom

O kleine boom, jou sparrebos
is hier zo ver vandaan.
Je wist niet dat je op een dag
bij ons in huis zou staan.
Je dacht alleen aan sparrenappels
en aan zonneschijn,
maar het licht dat je gaat branden
zal van kaarsen zijn.
en van slingers en de ballen
zullen glanzen dag en nacht,
en als alle mensen slapen,
dan hou ik bij jouw de wacht.

Kuikens en kippen
Afgelopen periode zijn Roy en Willemke bezig geweest met het
schoonhouden van de leghokjes. Het kwam namelijk te vaak voor
dat er vieze eieren in de winkel terecht kwamen en dat willen we
natuurlijk niet! Daarom zijn zij op onderzoek uit gegaan en wilden
zij een manier vinden om de eieren schoon te houden. Dit hebben
ze gedaan door eerst elke maandag de leghokjes schoon te
maken en te kijken hoe vies ze dan zouden zijn. Ze kwamen
erachter dat ze dan nog behoorlijk vies waren, dus hebben ze
besloten om op donderdag ook schoon te gaan maken. Dit gaf
een mooi resultaat! Ze gaan vanaf nu elke maandag en
donderdag de leghokjes schoonmaken en hopen dat er geen
vieze eieren meer komen.
Ook zitten alle kuikens inmiddels bij de grote kippen in het hok.
-

Roy en Willemke

Terugblikken in 2018..
- De BHV is weer behaald.
- We hebben meegedaan aan NL DOET
- We zijn met de mannen op Mannenvakantie
geweest!
- We hebben een voorjaarsmarkt gehouden op de
boerderij.
- Kaya en Wendy zijn bij de hengst geweest.
- We hebben een echte Hans en Grietje keet.
- We hebben geschaatst in de winter.
- Open dag
- We hebben genoten van de warmte, maar soms
toch ook wel heel erg gezweet.
- Klaas is 50 jaar geworden!

Deelnemersraad
Verslag Deelnemersraad 9 november
Op 9 november hebben we een vergadering gehad. We hebben gepraat
over de kerstbrunch. Er is ons gevraagd of wij vinden dat iedereen in nette
kleding moet komen, of dat we een andere manier weten om meer kerstsfeer
neer te zetten. Wij adviseren om de ruimte boven de manege gezellig te
versieren in kerstsfeer. Dit geeft al veel meer sfeer dan vorig jaar in de
technische ruimte.
We zullen dit later evalueren, en terugkijken of het een goed voorstel was.
Bonne (de vader van Tjitske) vertelt ons dat hij helaas moet stoppen met zijn
werk voor de deelnemersraad. Hij heeft een nieuwe baan en kan daardoor
niet meer bij de vergaderingen zijn. Hij zal zelf iemand vragen om hem op te
volgen. Als er andere ouders/familieleden zijn die wel in de raad willen, dan
kunnen zij zich melden bij één van de leden van de Deelnemersraad.
Groeten van
Danny, Koen, Teun, Mitchell, Yolanda, Anneke, Bonne en Bouwina

Wist u dat..?
- De koeien weer op stal staan?
- Onder andere Sandra hard aan het werk is om mooie
vogeltaarten te maken?
- We +/- 25 kuikens hebben uitgebroed met de
broedmachine?
- Kaya een paar keer het hele weiland op stelten heeft gezet?
- De konijnen elke week worden geborsteld, om hun vacht zo
zacht mogelijk te houden?
- We met creatief druk bezig zijn met het klaarmaken en
rondsturen van de kerstkaarten?
- Alidus bijna elke week een ronde loopt mey Binky, Roos en
Loebas?
- We in het bos weer bezig zijn met bomen zagen?
- Jenny een opnieuw tante is geworden van neefje Sam?
- Yolanda oma is geworden van kleine Riley?
- Michell, Danny L. en Femke oom of tante worden?
- Danny L. voor het eerst mee is geweest naar de paarden?
- Elsemiek en Jannie naar een cursus gaan, om extra
bijgeschoold te worden in het begeleiden van onze
stagiaires?
- We een drummer in ons midden hebben genaamd Rick.
- Dat we twee snuffelstagiares hebben; Erik in de winkel, en in
de zorg Axel.
- Er een tweeling is geboren bij de koeien?
- Joy tot de kerstvakantie bij ons stageloopt via ProAssen.
- Wij op woensdag 19 december de kerstbrunch hebben?

- Bijna iedereen het tevredenheidsonderzoek alweer heeft
ingeleverd, en we dus in de volgende BOE! al een uitslag
kunnen geven?
- De konijnen en cavia’s elkaar ook heel lief vinden?
- Wendy geschoren is door Tine?
- Klaas twee tenten heeft gekocht, en deze in de zomer
verhuurd gaan worden?
- We nog steeds op zoek zijn naar een extra paard? Tips zijn
altijd welkom! 
- We een nieuwe collega in de winkel hebben, Laura.
- Jannie op de dag van de kerstmarkt (14 december) jarig is?

Topper van de maand
Deze maand is Elly de topper van de maand! Sinds kort staat Elly
niet alleen naast het paard, maar is ze ook al lekker aan het rijden
op Josje!

Op pad met.. Rick
Bijna iedere vrijdag gaat Rick mee op pad naar de paarden. We hebben
voor jullie een fotoreportage gemaakt over wat Rick allemaal doet. Veel lees
en kijkplezier!

Rick neemt de volle
kruiwagen met voer,
mestvorken en water mee
om Pepper en Binky hun
ontbijt te brengen.

Kom Rick, even Binky roepen.
BINKY!
Ja! Daar komen Binky, en zijn
vriendjes al aan. Even een knuffel
en dan kunnen we aan de slag.

Rick werkt hard mee om het
weiland van Pepper en Binky weer
schoon te maken. Alle drollen in de
kruiwagen Rick!
Pepper vindt het lief dat Rick dit
voor hem doet, en houdt hem even
gezelschap tijdens het werken.

Na de pauze haalt Rick Marloes op.
Marloes is helemaal vies, en het is
aan Rick om Marloes weer helemaal
schoon te maken!

Rick en Marloes zijn dikke
vrienden! Rick is Marloes
lekker aan het poetsen. Zie
je hoe ze hiervan geniet?

Marloes krijgt haar pyjama
weer aan, een bak met voer
en dan brengt Rick haar
weer terug naar de wei.
Doei Loes!

Manege
Paardentandarts
Op 17 oktober is paardentandarts Roos weer bij de paardengroep
geweest. Dit keer waren Josje, Kaya, Wendy en Zarina aan de
beurt. De tanden van alle paarden waren dik in orde, en zijn nog
even goed geflost.
Voor Marloes, Pepper, Binky en Marie komt de tandarts van het
voorjaar weer langs.

Tjitske heeft een paar mooie foto’s gemaakt, om ons goed te
laten zien hoe het gaat bij de tandarts.

… voor de kar
In de afgelopen tijd zijn we met de paardengroep druk bezig
geweest om Kaya te beleren voor de kar. Dit ging beter en veel
sneller dan verwacht!
We begonnen met het slepen van een band, en het mennen
door achter Kaya aan te lopen. Toen dit goed ging, heeft Kaya
kennisgemaakt met de kar. Vanaf toen hebben we haar
langzaam laten wennen, totdat ze zelf voor de kar kon lopen.
Sinds afgelopen week heeft Kaya zelfs al voor de kar gedraafd!
Ook Pepper, de pony van Willy, is de uitdaging aangegaan om
voor de kar te kunnen lopen. Willy heeft Pepper ook zo goed
geleerd hoe dit moet, en ook zij draven al heel braaf door de bak!
We kunnen niet wachten tot we voor het eerst met Kaya en
Pepper naar buiten kunnen. Hopelijk in de volgende BOE! meer!

Even voorstellen.. Charissa
Hoe oud ben je??????
Ik ben 11 jaar oud en ik ben 5 april jarig en dan word dan 12 jaar .

Wat zijn jou hobbys ?????
Paarden poetsen en rijden en longeren
En ik heb ook een verzorg pony  en ze heet yvi
En ze is licht bruin en ze is 36 jaar
En ik hou van zwemmen en ik heb al A B C waterpolo 1en ik ben ook al
bezig met zwemvaardigheid 1 bezig.

Hoe vind je het tot nu toe op de boederij ?????
Ik vind het gezelig met alle menzen om mij heen.
Ik vint het leuk 

Wat vind je leuk onm op de boerderij te doen?????????
Met de paarden. Ik ga vrijdag midag met de paarden groep mee 
En ik neem altijd Marie mee 

Wat heb je alemaal al op de boerderij geleerd ???????????
Hoe ik met dieren om moet gaan.&rekenen & netjes
schijven

Konijnen
Iedere woensdagmiddag maken Simone en Maurice het konijnenhok schoon
en verzorgen ze de konijnen zelf.
‘’Laatst hebben Sarah en ik de konijnen voor het eerst geborsteld en geknipt.
We zagen dat hun dikke vacht erg snel in de knoop kwam, waardoor er ze
klitten in hun vacht kregen. Deze hebben we eruit geknipt, en de vacht weer
netjes geborsteld zodat ze er weer mooi uitzien.
We kwam nog met het idee om de klitten weg te scheren, maar dit werkte
niet heel erg fijn.
De konijnen zitten in een apart stukje van de dierenweide, maar omdat ze
holletjes onder het hek door hadden gegraven, liepen ze aldoor in de
dierenweide zelf. Dit hebben we opgelost door keien in de gaten te stoppen,
zodat ze netjes in hun eigen hok blijven zitten.
Sinds kort zit het grote konijn ook bij de 4 kleintjes in het hok. Dat gaat heel
goed. Hij wordt al tammer dan dat hij was, en komt nu ook naar ons toe. ‘’

Afgroet
Dit was hem alweer.. de laatste BOE! van 2018.
Namens de gehele Balloohoeve, van deelnemer tot
cavia, wensen wij jullie dan ook allemaal alvast

