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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 

 

Juni:    7 Jeroen 

 16 Roelof 

 25 Mitchell  

 

Juli: 4  Willy  

 9 Koen M  

 10 Sandra  

 18 Niels 

 20 Danny B  

 25 William  

 

 

 

 

 

Augustus:  3 Yolanda 

4 Opa Jan   

 17 Martijn  

26 Susanna  

29 Ankie 

 

   

September:  5 Simone 

  5 Maurice  

  12 Therese 

  15 Daniel 

  17 Jarno  

  26 Peter  

  26 Stein  

  27 Maud  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

Genieten  

zomaar de dag inlopen  

en genieten van wat je ogen zien  
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Wist u dat… 

Jenny en Mitchell een elektrische fiets hebben? 

 

Tjitske weer tante is geworden? Gefeliciteerd! 

 

Kaya nu bij gereden wordt door Lisa?  

 

De vrouwen misschien ook op vakantie gaan?  

 

Bartje 200 op 17 juni weer langs de boerderij komt?  

 

We iedere eerste woensdag van de maand een werkoverleg hebben?  

 

We een bosmaaier- en motorkettingzaag cursus hebben gehad?  

 

Het jaarverslag is goedgekeurd? 

 

We een nieuwe bus hebben? 

 

Jannie een nieuwe voortuin heeft 

gekregen? 

 

We een paar nieuwe toppers 

hebben die op de fiets komen? 

 

Mika nieuwe lammetjes heeft? 

 

We nog een nieuw aantal 

zwartbonte kalfjes erbij hebben? 

 

We een nieuwe website hebben: www.deballoohoeve.nl? 

 

We het dagje uit voor dit jaar al geregeld hebben? 

 

Tijger de kat nog steeds zoek is?  

 

We een nieuwe vaatwasser hebben? 

 

We een nieuwe wasmachine voor de camping hebben? 

 

We zaterdag 16 juni dit jaar weer onze Open Dag hebben? 

 

De spiegels ook geplaatst zijn in de rij-bak? 

http://www.deballoohoeve.nl/
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Tuin 

 
Dit jaar hebben we gekozen om de tuin 

kleiner te houden. Hierdoor zijn we het 

onkruid beter de baas. Zodat er veel 

groenten zijn om te oogsten. Vorig jaar 

hebben we veel moeten weggooien. 

Vandaar de keuze om de tuin kleiner te 

houden.  

Er is al van alles in de tuin gezet; Bieten, kolen, 

sla, peulen en nog veel meer. 

We kunnen nu genieten van het werk op de 

tuin. We praten veel tegen de plantjes dat ze 

maar groot en sterk mogen worden.  

 

 

 

 

 

 

Kippen 
Het is rustig in het kippenhok, want er zijn een aantal 

hanen naar een ander huis gegaan. Daarnaast zijn de 

hennen weer druk bezig met het leggen van eieren. We 

hebben een broedmachine en zijn druk bezig om deze te 

vullen. Naast de kippen die wonen in het hok hebben we 

bezoek gehad van 3 mandarijn-eenden. Deze keren ieder 

jaar terug bij de boerderij. Na een paar weekjes rust 

vliegen de eenden verder. Tot volgend jaar.  

 

In de dierenweide op het terras leven naast krielkippen 

ook een aantal konijnen. Nu hebben we helaas in de 

winterperiode een aantal sterfgevallen gehad. Nu zijn wij 

op zoek naar een aantal jonge vrouwlijke konijnen of 

gecastreerde konijnen. Graag in de leeftijd van 0 tot 3 

jaar.  
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BHV 
 

3 mei was het weer zover BHV-

herhalingscurus. Dit keer in de nieuwe 

accommodatie. We zijn gestart met de 

ongevallen van het afgelopen jaar en hoe wij 

daar als BHV op hebben gereageerd. We 

kregen het compliment dat we goed hebben 

gehandeld. Na de uitgebreide opening zijn 

we gestart met een Quiz. Onze kennis 

hadden we goed paraat en we konden als 

team duidelijk en snel antwoord geven. Na 

alle uitleg zijn we aan de slag gegaan met 

de reanimatie. We waren opgedeeld in 2 

teams die ieder een slachtoffer hadden. 

Iedereen heeft een sessie gedaan van 6 keer 

30 borstcompressies en 6 keer 2 

beademingen. Het ene team deed dit echt 

ieder voor zich om te ervaren hoe het was 

om alleen te reanimeren en het andere team deed het samen en wisselde 

door. We kregen weer alle complimenten en hij had niets aan te merken. 

Helaas zijn de slachtoffers niet tot leven gekomen. Na het reanimeren 

hebben we nog gesproken en geoefend met de AED  en hebben we het kort 

gehad over kinderreanimatie. Na al deze informatie zijn we gaan lunchen 

met heerlijke soep van Alie.  

Na de lunch zijn we gestart met brandblussen. De prullenbak, brandende 

pop en het houtvuur zijn weer geblust. Na het sein brandmeester zijn we 

boven verder gegaan met een stukje theorie over brand. Wij als BHV mogen 

alleen brandjes blussen die niet uitgebreid zijn, dus als een stoel in de brand 

staat dan mogen wij hem blussen maar gaat de tweede in de brand moeten 

we de brandweer alvast warschuwen en starten met blussen. We hebben 

niet het terrein ontruimd maar hebben het meer in de theorie gehad over de 

ontruiming. Er is een nieuwe verzamelplaats bij gekomen en we hebben 

gesproken over hoe om te gaan met de gasten op het terras en de camping. 

Er is nu niet meer duidelijk hoeveel 

mensen er op het terrein zijn dus 

dit vergt meer inspanning van de 

BHV. Na de nieuwe protocollen te 

hebben doorgesproken hebben 

we de dag afgesloten. We 

hebben veel geleerd en hopen 

op een rustig BHV jaar.  
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Paardenmanege 

Woensdag de dag van de 

zorgmanege. In de middag 

mogen ze vaak kiezen wat 

ze willen doen met de 

paarden. Vaak wordt er 

gekozen dat ze willen 

mennen en paard willen 

rijden, als het mooi weer is. 

Mennen is een paard voor 

de kar spannen. Ze halen 

eerst de paarden op uit het 

weiland en dan worden ze 

eerst heerlijk geborsteld. Als 

ze mooi genoeg zijn, dan 

wordt Marie voor de kar 

gezet. De anderen paarden 

worden opgezadeld. Dan gaan ze een uurtje rond rijden op de kar en de 

paarden lopen achter de kar aan. Zo gaan ze een rondje door Rolde en 

Balloo. Als ze weer terug zijn dan wordt Marie helemaal losgekoppeld en 

wordt ze heerlijk vertroeteld en verzorgd. Zo gaan ze haar dan weer borstelen 

en knuffelen. De rest van de paarden worden ook afgezadeld en nog even 

vertroeteld. Als iedereen klaar is worden ze weer teruggebracht naar het 

weiland waar ze in stonden en krijgen de paarden wat te eten. 
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NL Doet 2018 

Zoals elk jaar hebben wij NL Doet op de 

Balloohoeve. Er waren gelukkig weer 

voldoende vrijwilligers om de klussen weer te 

klaren. Zo waren er nieuwe vrijwilligers en 

vrijwilligers die vaker komen helpen bij NL Doet. 

Helaas waren er ook een paar ziek. Van Harte 

beterschap. Maar ook de deelnemers en de 

kindergroep hebben goed geholpen.  

Er waren verschillende klussen zoals schilderen, 

sausen, bloembakken schoon maken en weer 

vullen met viooltjes. Nieuwe bankjes maken, en 

daar bij een balie/tafel. Maar ook nog een 

nieuwe bloembak gemaakt. Ook deze moest 

weer in de lak. De groentekraam is gelukkig 

weer gerepareerd. Kunnen wij van de zomer 

onze groente weer gaan verkopen. Ook 

hebben wij nog springbakken geverfd. Dus er 

zijn weer vele klussen gedaan. Uiteraard werd 

iedereen voorzien van koffie en thee. Tussen 

de middag had Alie lekkere soep gemaakt. 

Toen de klussen klaar waren hebben wij nog 

wat gedronken met elkaar en kregen de 

vrijwilligers een klein presentje mee naar 

huis. Helaas dit jaar geen groepsfoto waar 

iedereen op stond. Maar wel andere leuke klus 

foto`s.  

Naar mijn idee weer een geslaagde dag en 

op naar het volgende jaar.  

Iedereen bedankt. 

 

Bruist 

Het borrelt en bruist 

Kriebelt en suist 

Je lacht 

En geniet, je trilt en beeft een beetje 
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De mannenvakantie 2018  
 

Maandag 14 mei rond 12 uur ’s middags vertrokken we met de mannenclub 

(Klaas, Peter, Mitchell, Danny B, Danny L, Niels, Maurice en Teun) naar 

Voorthuizen, naar recreatiepark De Boshoek, in Gelderland. We gingen met 

de Volkswagen Touran en de Peugeot-bus. 

 
 

Bij aankomst in het huisje begon gelijk het kamers uitzoeken, wie bij wie op de 

slaapkamer zou slapen. Nog even boodschappen doen in Voorthuizen, paar 

anderen gingen zwemmen in het binnenbad op het park. 

’s Avonds lekker macaroni gegeten, 

Klaas was de kok. 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 15 mei ’s middags fietsen 

gehuurd van het park, en een heel 

stuk door de bossen gefietst. 

Onderweg ergens terrasje gepakt en 

weer verder. Naar de zandsculpturen 

in Garderen, maar daarvoor 

boodchappen gedaan in Garderen. 

Even een ijsje eten en drinken en 

bijkomen. 

Woensdag 16 mei met elkaar naar 

een zorgboerderij in Nijkerk, Het Witte 

Water heette deze. We werden 

opgewacht door een hele enthousiaste, jonge hond. Even later kwam de 

boer en bij hem in huis koffie en thee gedronken. Deze boer vertelde wat 
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over zijn bedrijf (is minder groot dan onze en heeft stuk minder deelnemers). 

En Klaas vertelde wat over de Balloohoeve. Daarna de boerderij bekeken 

met meer uitleg. Die boer heeft alleen veel varkens en kippen. Was leuk om 

te zien. Hierna weer boodschappen gedaan en lekker uitrusten, ieder nam 

tijd voor zichzelf of met elkaar. ’s Avonds gevoetbald met elkaar (leuk 

wedstrijdje!), wel vermoeiend! 

 

Donderdag 17 mei sliepen de meeste mannen eerst uit. Ontbijten, 

boodschappen doen, Teun en Peter gingen stuk wandelen. Klaas ging met 

Danny B en Niels naar Barneveld, naar nog een andere zorgboerderij. Maar 

dit was niks, volgens de mannen. Toen gingen ze naar Loenen en daar heeft 

Klaas op een boerderij een stier gekocht. Die is al geboren, volgend jaar komt 

hij naar de Balloohoeve. ’s Avonds lekker patat gegeten en relaxen, 

pingpongen, tv-kijken enz. 

 

Vrijdag 18 mei, de dag van vertrek. Dus vroeg op, voor 10 uur moesten we 

het huisje uit. Spullen ingepakt, huisje schoon achtergelaten en weer terug 

naar huis!  

 

Het was een hele geslaagde vakantie! Op naar de volgende! 
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De mannenvakantie 2018 
 

De mannenvakantie vond ik supergeslaagd! Voor het eerst ging ik met mijn 

mannelijke collega’s op vakantie. We hebben veel leuke dingen gedaan, 

zoals pingpongen, zwemmen. We hebben met z’n allen gevoetbald, gefietst. 

Er was ook tijd voor mezelf. We hebben met z’n allen gegeten, 

gebarbequed. We hebben ook nog met z’n allen patat gegeten. We zijn 

naar een zorgboerderij geweest met kippen en varkens. Ik heb nog voetbal 

gekeken in het sportcafé op het park, samen met Maurice en Danny Luyke. Ik 

heb gewandeld over het park. We zijn ook nog naar het dorp Garderen 

geweest, hier waren zandsculpturen te zien. Onderweg tijdens het fietsen 

hebben we ook nog een terrasje gepakt. 

Hopen op een nieuwe vakantie, volgend jaar! 

 

Mitchell. 

 

  

 

 

 

Vieren 

Elke dag een beetje vieren 

Elke dag een beetje feest 

Dan kun je aan het einde van de dag ervaren 

Het is een fijne dag geweest 

 

 



10 
 

Voorjaarsmarkt 2018 

Dit jaar hebben wij als de Balloohoeve zelf de voorjaarsmarkt georganiseerd. 

Wij hebben dit jaar na lang wikken en wegen de voorjaarsmarkt in de 

manege gehouden. Op zich was het weer deze dag goed, maar de dagen 

ervoor waren erg koud en nat.   

Er waren dit jaar meer kramen dus moesten we passen en meten of alles wel 

in de manege zou passen. De kraamopbouwers dachten ook mee en zo 

kwamen we tot een mooi geheel. Voor de winkel had Klaas de rode loper 

uitgelegd. Ook in de winkel was het druk. Er waren weer leuke acties in de 

winkel. En zo zag alles er weer mooi uit. In het begin was er nog niet veel 

publiek, maar dat kwam langzaam op gang.  De soep van Alie werd weer 

verkocht en ook de Balloo burgers en de Balloo ballen vonden gretig aftrek. 

Volgens mij is de dag goed verlopen en was iedereen tevreden.  Het was een 

geslaagde dag.  
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ATB tocht. 

De jaar was er weer een ATB-tocht georganiseerd door de fietstourclub 

Rolde. Deze club zet de route uit en zorgt voor de tocht zelf. Deze tocht kon 

door iedereen gefietst worden. Er waren 2 afstanden: de 25 en 50 

kilometer. Er deden een kleine 300 fietsers aan mee. En niet alleen mannen 

maar ook de vrouwen en kinderen deden mee. Om te fietsen was het aan 

de warme kant, maar we hoorden van alle kanten dat het een mooie tocht 

was. Aan de tocht was ook een goed doel gekoppeld. Dit jaar was het voor 

de groene routes rondom Anloo. Deze routes worden onderhouden door 

vrijwilligers en daar hebben zij materiaal voor nodig.   

Al met al een geslaagde morgen. En we kijken al weer uit naar volgend jaar. 

Ook gaat de organisatie dan kijken hoe zij meer fietsers kunnen krijgen.  

 

Deelnemersraad 

 
23 Maart is de deelnemersraad weer bij elkaar geweest. Mitchell is 

aangeschoven als nieuw lid. We hebben de volgende onderwerpen 

besproken: de privacywet, voorjaarsmarkt, NL doet, de kleuren op de 

gereedschappen en er is gesproken over het werkoverleg. We waren positief 

over de onderwerpen. Verder zijn er geen bijzonderheden ter tafel gekomen.  

 

25 mei hebben we ook deelnemersraad gehad. Yolanda heeft zich ook bij 

de raad aangesloten. De nieuwe klachtenfunctionaris zat er eerst even bij, 

om zich voor te stellen en uitleg te geven over zijn functie. Dit ivm onze 

nieuwe klachtenprocedure. Toen hij wegging bij het overleg, spraken we nog 

over de aanstaande Open Dag, de audit. Het was een goed overleg. En 

zoals gezegd zit Yolanda er nu ook bij. 
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Paarden weg gebracht 

Woensdagsmorgens begine we in de manege koffie en thee . we zitten in de 

zadelkamer of buiten als het mooi weer is .   

Dan gaan we naar de paarden om the voeren en poep the schepen . dan 

gaan we koffie en thee drinken en dan mag iedereen een paard uit kiesen 

om wat mee the doen . dat kan zijn om the wandelen of poetsen of rijden . 

dan is het zoo weer twaalef uur .   

Dan komt de andere groep 

.   

Zij gaan ook wat met de 

paarden doen   

Ik ben er niet bij dan , ik zit in 

de ogtent groep .  

Ik wind het luik om met zoon 

klijn groepje the zitten .  

Ik wind het luuk om wat met 

de paard the doen . het 

luukst is het met 

marloes  wat the doen .  

Of wat met marie voor de 

kar the doen .   

Vrijdag de 25 ste hebben we kaya en wendy naar rooderesch ge bracht, 

daar ztaan  knappe hengsten en we hoopen dat we volgend jaar twee 

veulentjes krijgen .   

We hebben de niewe bus en liesbet zun trailer mee ge hat . ze liepen  er zoo 

op. ze waren heel braaf.  

En nu is het wachten op een telefoontje wan neer we ze weer op mag halen.  

Dit was een verhaaltje 

van de paardengroep 

.   

Groetjes van Jenny  
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Topper van de maand 
 In deze BOE! is Matthijs de topper van de maand, want hij heeft 2 

certificaten gehaald hier op de boerderij. Matthijs mag nu brandhout zagen 

met de moterkettingzaag en hij mag met de bosmaaier op pad.  

 

 

 

 

 

 

 

Geluk 

Geluk ligt in kleine dingen 

Waar je van genieten mag 

Geluk? 

Het is er al in deze nieuwe dag 
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Hans en Grietje 
We hebben een heel mooi huisje  

Het lijkt wel een sprookje  

Mooi aangekleed een lekker bed  

Kacheltje en koffiezetapparaat  en alles 

wat je nodig hebt  

Het huisje (woonwagentjes) kan je 

huren  

Het staat op de camping  

De legende is:  

Hans en Grietje vormden in Balloo een 

bekend duo. Rond 1900 woonden ze in 

de woonwagen. De man verdiende de 

kost als stoelmaker, de vrouw als 

waarzegster. 

Het volk stroomde van heinde en verre 

toe om zich door haar de hand te laten 

lezen.  

De woonwagen diende verder als stille 

kroeg voor de jeugd van Balloo.  

Een leuke anekdote en kom gerust 

kijken hoe gezellig dat ons wagentje is.  
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Kindergroep 
Hallo  ik ben Stein                                          

 Ik ga vertellen over  de kindergroep   

10 uur   begint   onzen dag    koffie  drinken  met   de ouders    

Daarna  gaan we   dieren      voeren. We hebben kippen,      paarden        

koeien      konijn         cavia s. 

Ik vind het leuk om  kippen te voeren. De kippen kun je goed aaien. Ze zijn 

tam. De kippen geef ik graan, brood, eitjes rapen, hok schoonmaken en 

water geven.  

12 uur   gaan we  brood   eten          

Daarna  gaan  we bespreken wat iedereen   gaat doen op  de boerderij. 

Ik vind het leuk om ’s middags eerst stof te zuigen en daarna hout te gaan 

kloven. Ik vind alles leuk op de boerderij. “s middags gaan we ook wel eens 

naar de koeien of in de tuin werken, wandelen of creatief. Heel veel keuze is 

er op de boerderij.  

Ik vind de kindergroep leuk. Ik vind het werk en kinderen leuk. Ik kom om het 

weekend op de kindergroep.  

Om 4 uur komen de ouders ons weer ophalen. Ze drinken koffie en ranja en 

kletsen met elkaar.   

 

Groetjes Stein  
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Het was koud BRR! 
Dit jaar konden we weer schaatsen op 

Kampsheide. We hebben volop genoten. 

Het ijs kraakte en was mooi glad. Het was 

prachtig weer als je maar uit de wind was. 

Niet alleen met de volwassen groep is er 

geschaatst maar ook met de kindergroep. 

Voor sommige kinderen was dit een van de 

eerste keren schaatsen. De kinderen 

hebben genoten maar ze vonden het ook 

erg vermoeiend. Na het schaatsen is het 

natuurlijk tijd voor warme chocolademelk 

met een klein beetje slagroom :P ! 
 

 
 

Winterkost is weer voorbij 

Onze voorraad raakt op 

De vriezer is bijna leeg 

Ja dat is een strop 

Welnee, onze tuin is al paraat 

Voor zaad, boon en plant 

Voorjaar wat een lust en plezier 

En daardoor eten we hier gezond 

en lekker! 

Wil je weten wat? 

 Onze zuurkool uit het vat  

Rode  bieten tot vandaag 

Prei bonen en andere groentes 

Soepen van het seizoen 

Maar we gaan nu voor alle 

Verse producten alles bio-logisch 

Doen Toch! 



17 
 

Zaterdag 16 juni  

Opendag  

De Balloohoeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Balloo 52 

Van: 10.00 tot 16.00 uur 


