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Hallo allemaal
Wat leuk dat je de BOE! weer wil gaan lezen. Het is de eerste van 2019,
waarin we laten zien wat wij de eerste maanden van dit jaar hebben
gedaan en wat er nog aan zit te komen. We kijken terug op een mooie
winter en kijken weer uit naar de mooie warme dagen!
Iedereen heel erg bedankt voor de ingebrachte stukken.
Namens de redactie,
Veel leesplezier!

Verjaardagen
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Maart
7 Sarah
21 Wiebe
27 Job
28 Rick S.
30 Jorinde

Mei
4 Marc
13 Sophie
15 Femke
26 Ina
27 Vincent
27 Kitsy
29 Elsa

April
2 Alie
2 Matthijs
5 Charissa
11 Hans
22 Jolanda
25 Elsemiek

Juni
16 Roelof
25 Mitchell

Wat speelt er op de boerderij..
In de afgelopen maanden hebben we keihard gewerkt om ons voor te
bereiden op de lente. In het bos zijn we inmiddels klaar met het kappen van
de bomen, en hebben we het meeste hout verzameld op de boerderij. Voor
Niels ligt er dus weer een grote bult hout klaar om gekloofd te worden!
Ook hebben Peter en zijn topteam flink doorgewerkt in de tuin! De eerste
groentes zitten alweer in de grond, ook zijn ze bezig met het maken van een
plek waar we deze zomer zelf bloemen kunnen laten uitkomen.
Onze Klaas is in dit prille voorjaar ook al wel 50 keer opa geworden!
Lammetjes, kalfjes, een heleboel kuikens en zelfs van die lieve langharige
konijntjes zijn op de Balloohoeve geboren.
Verder zijn we druk in de weer met de voorbereidingen van de
Voorjaarsmarkt (zaterdag 20 april 2019). Chantal en de crea-club hebben al
verschillende mooie creaties gemaakt die we op deze dag kunnen gaan
verkopen.
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De kerstbrunch
De kerstbrunch werd 19 december 2018 gehouden
in de kantine boven de manege. De kantine was
sfeervol ingericht met kerstversiering; een nieuwe
kerstboom, cadeautjes, een open haard en
andere kerst attributen. De tafels waren mooi
aangekleed met een net tafellaken en mooie
servetten. Voorafgaand aan de brunch hield
Jannie nog een toespraak. Ze vertelde over het
afgelopen jaar en bedankte ons voor alle inzet.
We hadden lekkere broodjes, beleg, eieren en
natuurlijk lekker drinken. De kerstbrunch werd
afgesloten met een kopje koffie of thee.
We merkten dat het erg gezellig was in deze
ruimte en het was een grote groep die aanwezig
was. Iedereen ging enthousiast naar huis met
zijn/haar kerstpakket en nieuwe werkkleding.
We kijken terug op een geslaagde dag en we hopen dat er nog vele
kerstbrunches volgen in deze ruimte!
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De kerstmarkt
Afgelopen 14 en 15 december was het dan zover… De kerstmarkt op de
Balloohoeve. Met hulp van de deelnemers en vrijwilligers hebben we er een
mooi ‘feest’ van weten te maken! Dankzij de vele aanmeldingen hebben we
de kerstmarkt door kunnen trekken het campingterrein op, en hadden we
een heus kerstdorp. We kijken alweer uit naar volgend jaar! We hopen jullie
dan weer te zien!
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Wist u dat…
…we een nieuwe broedmachine hebben waar wel 60 eieren in
kunnen?
…we al ongeveer 40 kuikens hebben rondlopen?
…Tjitske in de sneeuw op Marie heeft gereden?
…sommige deelnemers Alie helpen met koken op dinsdag?
…we afscheid hebben genomen van onze vrijwilligster Grietje?
…Elsa nu ook vaker doordeweeks op de boerderij werkt?
…we een nieuwe trekker hebben?
…Kaya naast Daniëlle gesteigerd heeft door het weer, maar dat ze dit
heel goed oploste?
…Jaiden heeft gevoetbald met Marloes en Binky?
…Rick in de hooiruif van de paarden is gevallen?
…We alweer voor het eerst buiten hebben gegeten?
…Niels een nieuwe skelter heeft?
…Yolanda voor de tweede keer oma is geworden van Owen?
…we afscheid hebben genomen van Koen M?
… Bram sinds februari meedraait in de volwassenengroep?
… Anja helemaal klaar is voor de voetbalwedstrijden van NL-elftal?
… Sarah in de vorige BOE! vergeten is Chantal haar verjaardag te
vermelden?
… Dorien haar rijbewijs heeft gehaald?
… Jolanda, Jannie en Therese geopereerd zijn, maar ook al wel weer
op de werkvloer zijn geweest?
… we Bosjesmannen en takkewijven hebben?
… Sarah veel (GEEN!) kennis heeft van kippen?
… Teun een topper is in het verkopen van hanen?
… We Elsemiek beterschap wensen?
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Tuin
De tuin was vorig jaar een groot succes,
zowel de grote als de kleine tuin.
Daarom zijn we nu alweer druk bezig
met de voorbereidingen. In de
tunnel/de opkweekkas zijn al heel wat
kratten met gezaaide groentes, zoals je
in de foto hiernaast kan zien. Als ze klaar
zijn voor het planten zetten we ze in de
tuin die je in de onderste foto kan zien.
Ook hebben we al producten gezaaid
die we hopelijk binnenkort gaan
verkopen op de voorjaarsmarkt.
We zijn bezig om een terras te maken
achter de tunnel. Dit is voor de
deelnemers die in de tuin bezig zijn,
maar dit liever even zittend willen doen.
Dit is dan een geschikt plekje om in een
bloeiende sfeer te zitten. Er komen
namelijk ook bloemen bij te staan.
In de grote tuin gaan we binnenkort ook aan de slag!
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Op pad met... Sandra
In deze BOE! lopen we een dagje mee met Sandra. Wat doet Sandra
allemaal als ze op de Balloohoeve aan het werk is? Zijn jullie ook
nieuwsgierig?

HOERA! Vannacht zijn
de eerste lammetjes
geboren! Sandra mocht
vanmorgen gelijk Klaas
helpen met het geven
van een flesje.
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Wanneer de koffie weer
op is, moeten de
hondjes natuurlijk ook
nog even plassen. Kom
Sandra! Even wandelen!

Het is een heerlijke dag om
lekker buiten bezig te zijn.
Volgende keer kunnen we de
zonnebril weer op doen!
Oh, en Willemke wilde ook nog
even op de foto met je San!
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Och, en dan komen we ook

Och, en dan komen we ook
onze ‘oma’ Marloes nog tegen.
Gelukkig wil Sandra nog wel
even helpen met borstelen,
zien jullie hoeveel haar er al
ligt?!

Zo! En waar hard
gewerkt wordt, mag
ook nog even
getekend worden. Kijk
eens aan San, wie heb
je allemaal getekend?
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Zo! En waar hard
gewerkt wordt, mag
ook nog even getekend
worden. Kijk eens aan
San, wie heb je allemaal
getekend?

En aan het eind van de dag
wassen we voor de laatste keer
de handen, en drinken we nog
een kopje koffie. Dan is het
alweer tijd om te gaan! Tot
morgen Sandra!

Even voorstellen….
Hallo, ik ben Jayden en ik ben net 8 jaar geworden. Op het moment dat de foto
werd gemaakt was ik namelijk jarig ☺ Sinds kort werk ik ook bij de Balloohoeve en ik
heb het erg naar mijn zin op de boederij. Ik vind het vooral heel leuk om met Binky te
wandelen. Ik ben doordeweeks en op zaterdag bij de kindergroep op de boerderij
te vinden!
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De paardengroep
In de wintermaanden hebben we ervoor gezorgd dat de paarden het lekker
warm hadden. Lekker veel hooi, en opa
en oma (Binky en Marloes) sliepen soms wat
nachtjes binnen in de manege. Als het weer
het toeliet, deden we de mutsen op en de
handschoenen aan voor een echte
winterwandeling mét paard.
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Ondertussen is onze Rick begonnen met
paardrijden op de donderdagochtend, Dit doet
Rick op Wendy samen met zijn moeder. Vorige
week zijn ze zelfs samen in het bos geweest!
Go Rick!
Met Zarina gaat het ook al een stuk beter! De
‘masseur’ is vorige week langsgeweest, en die
gaf aan dat we stukje bij beetje weer meer met
Zarina mogen doen. Jenny vierde dit met een
glaasje ranja en een koekje voor de paardjes.
Vorige week heeft Kaya haar debuut gemaakt in de dressuursport. Samen
met Roma en Liesbet is ze afgereisd naar Bronneger. Hier haalde ze net geen
winstpunten, maar wel een dikke tweede prijs! Wij zijn zo trots als een pauw!
Ook is Liesbet druk in de weer met het zoeken naar geschikte hengsten. Ja, je
leest het goed. We gaan weer veulentjes fokken. Kaya en Wendy worden de
gelukkige mama’s. We hopen dit jaar op succes!

Nieuwe stagiaire
Kun je iets over jezelf vertellen?
Hallo, ik ben Anne Luiken, ik ben 21 jaar oud en kom uit Assen. Ik volg de
opleiding persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg niveau 4. Ik doe deze
opleiding op het Noorderpoort in Groningen en zit in mijn eerste jaar. Dit
schooljaar loop ik 2 dagen in de week stage op de Balloohoeve.
Waarom heb je voor deze stageplek gekozen?
Ik wou graag meer leren en kennis maken met een dagbesteding. Het liefst
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wilde ik dit combineren met dieren en buiten werken. Dat kan perfect op
deze plek!
Wat zijn je hobby’s?
Ik vind het erg leuk om paard te rijden en heb zelf ook twee fjorden. Deze
heb ik dicht bij de Balloohoeve staan. Verder houd ik van gitaar spelen,
mountainbiken en fotografie.

Paaspuzzel
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De deelnemersraad
De deelnemersraad is in januari bij elkaar geweest voor een vergadering.
Daarin hebben we verschillende zaken besproken. We hebben het gehad
over de werkzaamheden op de boerderij, en besproken hoe het in de winter
gaat.
Ook hebben we de kerstbrunch geëvalueerd. De ruimte boven de manege is
een mooie ruimte voor de brunch. Wij stellen voor aan het team om een
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kerstcommissie samen te stellen, die samen de kerstbrunch voorbereidt. Zij
kunnen een programma maken met een duidelijk begin en rustige afsluiting.
Wie precies wil weten wat er besproken is; de map met de notulen staat in de
kantine.
Ook hebben we het gehad over de kerstmarkt en de voorjaarsmarkt die er
aan gaat komen. We vinden het mooi dat de markten georganiseerd
worden; mensen van buiten komen naar ons bedrijf. Bovendien is het fijn dat
de organisatie vanuit kantoor en winkel gedaan wordt. Dit betekent dat we
op de zorgboerderij geen extra werk hebben van de markt.
Tijdens de familieavond zullen we iets vertellen over de deelnemersraad en
hoe we werken.

Topper van de maand
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Deze maand is Niels onze topper van de maand! Niels heeft sinds kort een
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nieuwe skelter en kan hiermee heel goed al het hout verslepen naar de
kachel. Zo kunnen we lekker warm binnen zitten.
Daar zijn we hartstikke blij mee!

Kindergroep
Op de kindergroep, maar ook op de volwassengroep hebben we inmiddels
afscheid genomen van ‘kleine Koen’. Natuurlijk hebben we hem niet met
lege handen laten gaan. Een overal en een paar klompen neemt hij met zich
mee als aandenken aan de Balloohoeve. Koen, wie weet tot de volgende
keer!
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De groene sector vakbeurs 2019
In januari was het weer tijd voor de groene sector vakbeurs in Hardenberg.
Voornamelijk de mannelijke collega’s werden hier enthousiast van en wilden
hier graag naartoe. We gingen er naartoe om dingen te bekijken en
informatie/ideeën op te doen voor de tuin.
Er waren veel interessante dingen. Zo was er veel materiaal voor de tuin, voor
de ferrari, motor kettingzaag, bosmaaier, bladblazer en voor de elektrische
kettingzaag. Ook was er werkkleding en plantgoed te vinden. Kortom
genoeg apparatuur om je mee te vermaken. Ook kon je uitleg krijgen over
de landbouw en kwam het axetreme-team langs. Dit team hadden we al
eerder gezien.
Ze lieten zien hoe je snel een ketting kan verwisselen van de zaag. En ze
gingen zo snel mogelijk blokken zagen van een stam. Het was indrukwekkend
om te zien hoe snel ze dit konden doen.
We zijn ook nog even bij Jacob (een bekende van de Balloohoeve) langs
geweest. Daar hebben we gepraat en wat gedronken. Achteraf zijn wij naar
de McDonalds geweest. We hebben daar lekker gegeten.
Het was een leuke dag!
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NL Doet!
NL DOET valt in het water
Voor het eerst in de vele jaren dat wij mee
doen met NL DOET regende het. En niet
zo`n klein beetje ook! Er waren een aantal
diehards de zich hadden opgegeven,
maar zich ook zeker niet hebben afgemeld
vanwege de regen, echt top!
We hebben met elkaar een aantal klussen
bedacht voor zowel binnen als buiten. Het
grootste aantal klussen hebben we gelukkig wel kunnen doen. Zo hebben wij
onder andere houtsnippers bij de kas gelegd, zodat wij daar lekker kunnen
zitten als we even pauze hebben. De picknickbanken zijn gelakt, het atelier is
gesausd en de bloembakken zijn weer schoongemaakt en gevuld.
Later op de dag hebben we de randen van de rijhal nog schoongemaakt.
Natuurlijk is er ook voor de inwendige mens gezorgd. Vrijwilligers, bedankt
voor jullie inzet!

20

Een keer een hele andere dag beleven
op de boerderij…
Het is woensdag 13 februari. We overleggen ’s morgens altijd wie en wat
iemand gaat doen. Zo ook deze morgen. Ja en toen was de vraag: Wat wil jij
doen? Het maakte mij niet uit. Nou dan mag je mee naar het bos. Daar gaan
we bomen zagen, takken slepen en foto’s maken. Oké, prima. Leek mij
geweldig. Dus werkschoenen en een dikke jas aan, handschoenen mee en
op naar het bos. Ik vroeg aan één van de
jongens: “Pakken jullie de spullen die mee
moeten voor dit karwei?”. “Nee hoor”, zei hij.
“daar moet jij ook mee helpen….Voor de
algehele beleving!” Oké, ik wist wat ik moest
doen. De kar volladen met kettingzagen,
benzine, takkenscharen en
gehoorbeschermers.

En daar gaan we dan. Mitchell en
Koen gingen zagen en de anderen
gingen takken slepen en soms
onderuit gaan, want dan stond er
weer zo’n stobbe die je niet zag.

De tijd vloog voorbij en iedereen
was erg blij toen de dames met
koffie en soesjes ons kwamen
verwennen.
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Na de koffie gingen we weer dapper verder met de werkzaamheden. Tegen
12 uur gingen we weer naar de boerderij om te eten. En na het eten gingen
we weer terug naar het bos.
We waren zo enthousiast dat ’s middags
meer deelnemers mee wilden. Ook ging
Tjitske mee om de koeien koekjes te
geven en daarna stortten we ons weer
op de bomen en takken.

Het was zo warm dat we met elkaar steeds
meer kledingstukken uit deden. Tegen 3 uur
stopten we en gingen we terug.

We hebben een super mooie dag en veel plezier gehad met elkaar. En wat
het belangrijkste was, het perceel bomen was gerooid. Door middel van de
foto’s kunnen jullie mee genieten van onze geweldige dag die wat mij betreft
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herhaald mag worden ☺
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Voorjaarsmarkt
Op zaterdag 20 april van 10:00-16:00 uur is de voorjaarsmarkt op de
Balloohoeve.
De voorjaarsmarkt is altijd heel gezellig. Er zijn kraampjes waar je leuke spullen
kunt kopen. De spullen die je kunt kopen hebben te maken met het voorjaar.
Ook kun je er een lekker hapje komen eten. We zouden het erg gezellig
vinden als jij ook langs komt. Tot dan!
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