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Hallo allemaal
Hallo allemaal! Daar is die alweer! De derde BOE! van dit jaar. Het beloofd weer een
dikke BOE! te worden vol avonturen van ons op de boerderij. Dus! Doe de voeten op
de bank, trek een lekker warm dekentje over en pak er een warme kop
chocolademelk bij. Veel leesplezier!

Verjaardagen
November
7 Roy
16 Jayden G

December
6 Bouwina
6 Dorien
10 Jasper
12 Stefan
13 Janneke
14 Jannie
20 Liesbet
21 Jaiden
22 Yvonne
25 Rico
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Januari
2 Eyal
14 Klaas
18 Alidus
19 Anja
26 Danielle
28 Mika
28 Wietse
Februari
1 Danny L.
5 Jenny
11 Kyan
13 Gert-Jan
13 Elsa B.
18 Chantal
23 Elly
27 Rick

Hoe gaat het op de boerderij?
De zomer is voorbij gevlogen en we zijn allemaal weer uitgerust na onze
welverdiende vakanties. Een enkeling van ons gaat nog genieten van zijn of haar
welverdiende rust, maar de rest van ons gaat zich weer klaarmaken voor de
winterperiode!
Dit is een periode waarin Peter en de tuinmannen flink pompoenen en kallebassen
aan het oogsten zijn, waarin Alie de eerste stamppot boerenkool alweer klaarmaakt,
waarin Chantal en Sarah volop in de voorbereidingen zitten voor de kerstmarkt en
waarin Liesbet en de paardengroepen vaak een nat pak halen in het weiland.
Inmiddels zijn de ‘grote evenementen’ op de boerderij afgesloten en kunnen we
terugkijken op een geslaagde zomerperiode met boerenfietstocht, dagtochten vanuit
de paardengroep, watergevechten met de kindergroep en een hoop boerenbruine
armen en benen.
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Tuin
Het is weer herfst. Dit is in de tuin ook weer te zien. De laatste kroppen sla worden
geoogst en de tuin wordt leger en leger. Zo is de bloei toch echt uit de courgettes en
wordt er nog weinig uit geplant.
Doordat de tuin leger wordt, is er wel veel onderhoud. Veel bosmaaien en grote
stukken onkruid wieden. Zo worden de paden met regelmaat gemaaid en de
composthoop weer opgehoogd.
Er staat toch nog wel heel veel in de tuin aan eigen groentes, boerenkool, witte-kool,
savooiekool, stokbonen en ga zo maar door.
Een aantal producten gingen dit jaar erg goed. Zo hebben we dit jaar erg veel
eetbare pompoenen. Waar Ali ook lekker soep van heeft gemaakt, lekker! Zo was de
courgettesoep ook weer heerlijk en kunnen we door Ankie en Tjitske weer heerlijk
rooie bieten eten.
Zo hebben we voor het eerst door goeie oogst van tomaten eigen Balloohoeve
pasta-saus kunnen maken. Heerlijk!
Dit jaar een heel mooi tuin seizoen gedraaid. Met veel geslaagde oogsten en weinig
verlies van groentes door onkruid. Super onderhouden met elkaar!
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Kippen
De eend heeft weer een aantal weken gebroed op het nest. Met als resultaat dat er
acht eendenkuikens waren. Helaas hebben twee eendenkuikens het niet gered.
De kuikens krijgen veel bekijks van ons en de gasten op het terras. Zo zorgen we
ervoor dat het badje in de kleine dierenweide goed gevuld is en dat het met
regelmaat schoon gemaakt wordt.
Verder houden we dierenweide netjes. Alidus heeft zelfs een trapje voor de kuikens
gemaakt.
Eerder dit jaar moesten we de kippen iedere dag ophokken door een steeds terug
kerende vos. We zijn hierdoor een heel aantal kippen verloren. We hebben sinds dit
jaar ook een broedmachine, hierdoor hebben we heel veel kuikens/kippen terug
kunnen krijgen. Deze kippen kunnen gelukkig nu weer buiten lopen omdat de vos al
een langere tijd niet meer op bezoek is geweest. Dit geeft buiten weer gezelligheid,
voornamelijk in de dierenweide.
Er worden weinig eieren gelegd. Dit komt omdat de kippen nog erg jong zijn en dus
nog niet leggen.
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Op pad met.. de hele Balloohoeve!

Eindelijk is het zover!
Ons jaarlijkse dagje uit
met de hele
Balloohoeve! Allemaal
de bus in, en gaan!

Onze eerste stop is bij Brownies &
Downies in Hoogeveen, heerlijk!
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En dan is het tijd
voor
SLAGHAREN!
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De hele dag vermaken we
ons in het pretpark. Zelfs
de zon kwam nog
tevoorschijn!

Na zo’n dag
krijgen we
natuurlijk ook wel
trek, dus sluiten
we af bij Happy
Grill in Pesse.
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Niels 12,5 jaar in dienst!
Eindelijk was het dan zover! Onze Niels 12,5 jaar in dienst! Dit hebben wij natuurlijk
niet aan ons voorbij laten gaan, en we hebben Niels lekker verwend met een lekkere
mokka-taart en echte Balloohoeve-klok. Op naar de volgende 12,5 jaar Niels!
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Paardengroep
Tsjaa.. hoe gaat het op de paardengroep?! GOED! roept Jenny. In de afgelopen
periode hebben we weer veel gedaan en beleefd met elkaar.
Zo hebben we in september een heuse dagtocht gemaakt met twee groepen! Op de
maandag en de donderdag hebben we genoten van een lange rit op de rug/kar van
onze favoriete paardjes. Tijdens de rit een heerlijke lunch van pannenkoeken en als
grote afsluiter een BBQ met z’n allen in de bak! Tijdens de rit hebben we ook weer
flinke avonturen beleefd, want WIST JE DAT?
- Jenny heel hard kan draven met Zarina?
- Tjitske erg dapper is geweest op Josje?
- Jasper na de heenreis al flinke spierpijn had in de benen?
- Yolanda volgend jaar ook weer mee wil, maar dan OP paard?
- Onze Kaya en Wendy met hun dikke baby-buiken toch nog flink de kar hebben
getrokken?
- Willy zelf met Pepper voor de wagen mee is geweest?
- Binky gezellig mee at aan tafel tijdens de BBQ?
- Elly gelukkig wel met ons mee is geweest?

11

Ook heeft Bliksem een nieuw zadel gekregen.
Omdat Bliksem het nieuwste paard is op de
boerderij, had hij nog geen eigen zadel. Jessica van
de Zadelboer is bij ons geweest en heeft een perfect
zadel voor Bliksem weten te vinden. Nu kunnen we
heerlijk rijden!

De buiken van onze Kaya en Wendy groeien
inmiddels ook als kool! De twee veulens worden in
april en mei verwacht.. Dat betekent dat we nog
maar een half jaartje hoeven te wachten tot de
veulentjes komen!

12

Nieuwe stagiaires
Mijn naam is Ayla Doeven en ik ben 17 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in
Marwijksoord en wil hier graag blijven wonen. Op het Alfa college in Groningen volg
ik de opleiding maatschappelijke zorg, specifieke doelgroepen en ik zit momenteel in
het tweede jaar. Op de maandag en de dinsdag loop ik stage op de Balloohoeve. Ik
had een mail gestuurd naar Jannie en ben daarna komen kijken of dit een geschikte
plek voor mij was.
Ik vind het leuk om actief bezig te zijn op de boerderij en om met mensen te werken.
Stilzitten vind ik lastig. Het is erg gezellig op de boerderij, mensen zijn aardig en
behulpzaam.
Ik ben er nog niet over uit wat ik later wil gaan doen qua werk. De verslavingszorg en
problematiek bij jeugdigen spreekt mij wel aan en wil dit gaan onderzoeken.
In mijn vrije tijd rij ik graag paard, vanaf jongs af aan werk ik al met paarden en we
hadden ze bij huis. Daarnaast vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken en
op vakantie gaan doe ik ook graag.
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Mijn naam is Anouk Visser, ben 17 jaar oud en woon in Assen. Ik doe de opleiding
maatschappelijke zorg, specifieke doelgroepen niveau 4 en ik zit in het tweede jaar.
Ik kende de Balloohoeve al door de paardencross.
Ik vind de Balloohoeve een gezellige plek, sfeervol en er werken leuke mensen. Er is
hier veel te doen en vind alle activiteiten leuk. Op de maandag en de dinsdag kun je
mij vinden op de boerderij. De collega’s zijn leuk en de samenwerking ervaar ik als
prettig.
Mijn hobby’s zijn: paardrijden, ik heb een eigen paard en zij heet Becky. Ook vind ik
motorcross heel leuk en fotografeer ik soms.
Ik heb veel zin in de rest van de stage!
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Mijn naam is Jarno Paasman, 19 jaar oud en geboren in Rolde. Nu woon ik in Balloo
en volg de opleiding: specifieke doelgroepen. Ik loop naast de Balloohoeve ook stage
in Peest bij een zorgboerderij. 2 dagen ben ik te vinden in Peest en 2 dagen in
Balloo. Ik vind het fijn om veel buiten te zijn en om lekker bezig te zijn met
bijvoorbeeld de koeien en de tuin.
De groep vind ik hartstikke leuk en gezellig. We helpen elkaar graag op de boerderij.
Ik vind het werken en leren een mooie combinatie.
In mijn vrije tijd speel ik handbal in het 1e of 2e team. Daarnaast werk ik op de
boerderij. Soms ga ik motorsport/ races bekijken, dit een leuk uitje.
In de toekomst wil ik graag de boerderij overnemen en keurmeester worden van
bijvoorbeeld aardappelen of graan, als ik mijn dilpoma heb gehaald.
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Wist u dat…
-

Jenny tijdens de Roldermarkt een onderonsje had met Jannes, en ze
samen met Liesbet op het podium heeft gedanst?

-

Bram afgelopen zomer zijn diploma heeft gehaald van school? Topper!
-

Yolanda graag wil leren paardrijden?
-

-

Elly een echte doorzetter is?

Koen in januari weer naar Zuid-Afrika gaat?

Mitchell zijn neefje alweer een half jaar oud is en hij groeit als kool?
-

Peter en Jarno echte Happy Socks hebben gekregen voor hun
verjaardag?
-

Jannie bang is voor de grote haan?
-

-

Chanell heel mooi kan tekenen?

Jaqueline afscheid heeft genomen van de Balloohoeve?
-

De paardenmannen soms liever lui zijn dan moe?

-
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Deelnemersraad
In de vorige Boe! heeft Trijnie zich voorgesteld als nieuw lid van de deelnemersraad. Zij is in
de raad gekomen omdat Bonne, de vader van Tjitske, gestopt is. Zijn werk laat het niet meer
toe dat hij komt vergaderen.
Een ander familielid die de raad heeft moeten verlaten is Anneke, de moeder van kleine
Koen. Zij kan niet langer in de Deelnemersraad zitten omdat Koen een andere werkplek
heeft. Vanuit de kindergroep is Miranda, de moeder van Eyal nu in de raad.
Elk jaar komen we 5 keer bij elkaar en bespreken algemene zaken van de boerderij. We
hebben gesproken over het ponykamp en het dagje uit; we vinden het belangrijk dat deze
dagen georganiseerd zijn. Het is goed om als team zo’n dagje uit te gaan. Je leert elkaar op
een andere manier kennen, wat goed is voor de binding. Het ponykamp is mooi omdat er
deelnemers zijn die volop hebben genoten van deze dagen. Wij vinden het verstandig dat er
begonnen is met één dag, om uit te proberen hoe het gaat.
Als iemand dingen heeft die besproken kunnen worden in de deelnemersraad, dan horen we
dat natuurlijk graag.
De deelnemersraad bestaat uit;
Danny B, Koen, Mitchell, Teun, Yolanda, Trijnie, Miranda en Bouwina
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Boerenfietstocht
8 augustus dit jaar deden we van de Balloohoeve, zoals elk jaar, weer mee met de
Boerenfietstocht. Grietje, zij is vrijwilligster bij ons geweest op maandagmiddag, vond
het leuk wel deze tocht met ons te fietsen. Ze heeft hem zelfs van tevoren zelf
gefietst.
Onze groep bestond uit ongeveer 10 mensen. Na gelijk een lang stuk fietsen, was
onze eerste stop bij boer Arends, een melkveebedrijf aan de rand van Assen, vlakbij
de wijk Marsdijk. Hier kregen we tijdens een rondleiding uitleg van een medewerker
van het bedrijf. Na de rondleiding mochten we een kwark naar keuze proeven. Ik heb
kokoskwark gehad.
Daarna op weg terug naar de Balloohoeve. Onderweg trakteerde Grietje ons op een
stukje droge worst, wat voor Elly niet goed uitpakte! Zelf zegt ze: dit eet ik nooit weer!
De reden is bekend.
Op de boerderij even pauze gehad, Peter was alweer terug bij ons. De volgende stop
was ’t Hofje in Rolde, waar we patat hebben gehad.
De tweede stop was bij het vleeskuikenbedrijf (naam ben ik even kwijt) tegenover Hof
van Saksen, in Papenvoort of Nooitgedagt. Hier mochten we zelf rondlopen, Jarno
gaf wat uitleg, hij heeft hier gewerkt. Vervolgens nog een filmpje gezien over het
groeiproces van die vleeskuikens.
De derde en laatste stop was bij een akkerbouwbedrijf. Hier hebben we wat
rondgekeken, geen rondleiding gehad. Toen vonden we het best en gingen we terug
naar de boerderij.
Ook leuk om even te vermelden: het waaide stevig, maar het was wel lekker weer om
te fietsen. Niet te warm. Onderweg veel van de natuur gezien en paar keer even
drinkpauze genomen. Op naar volgend jaar!
Teun.
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Topper van de maand

19

Kindergroep
Ook op de kindergroep hebben we in de afgelopen periode veel leuke dingen
beleefd! Zo zijn we met zijn allen vaak het bos in geweest, hebben we meegeholpen
bij de cross van Balloo-actief en zijn de begeleiders vaak voor de gek gehouden door
de kids!
In de afgelopen maanden hebben we ook een aantal nieuwe kinderen mogen
verwelkomen op de kindergroep; Luna, Levi en Jayden zijn een mooie aanvulling op
onze gezellige zaterdagen!
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Ook heeft onze Achilles haar debuut gemaakt
bij de Asserboys! 😊
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Kerstmarkt
Vrijdag 13 en zaterdag 14 december is er weer een kerstmarkt op de Balloohoeve.
Dit jaar is het erg groot en komen de kramen ook buiten te staan. Maar dan staan ze
in een tent. De kramen die er komen zijn zeer divers. Leuke kerststukjes en kers
gerelateerde artikelen maar ook de fiets friet of keramiek, Tupperware, servies,
kleding, cake, koek en taart, Hip/steen ect, ect, te veel om op te noemen. Maar
uiteraard moeten wij ook niet vergeten onze eigen beroemde vogeltaarten en onze
stampotten. De boeren kool staat al in de tuin maar moet nog wel een beetje groeien
en moet de vorst er over heen. Anders kunnen wij geen boerenkool eten. Ook de
zuurkool zit al in het vat en moet nog even rijpen voordat het gegeten kan worden.
Dus de voorbereidingen zijn al in volle gang. O ja voordat ik het vergeet onze
creababes zijn al druk mooie hebben dingetjes aan het maken. Dus het is zeker de
moeite waar om te komen kijken. En neem vooral je familie en vrienden kennissen
mee. Het is gratis. Vrijdag avond is ook alles verlicht. Om zeker al in de kerst sfeer te
komen. Zaterdag is het ook verlicht maar dan valt het bijna niet op. Wij hopen ook de
kerstman dit jaar weer te begroetten. Wij kunnen deze markt niet organiseren zonder
vrijwilligers en zijn dan ook zoekende een aantal vrijwilligers zijn die ons dan komen
helpen voor de hand en spandiensten. Wij zullen daar nog een briefje voor rond
doen. Maar krijg je geen briefje en wil je helpen mag je je altijd aanmelden bij Yvonne
of Jannie. Hulp is altijd welkom. Voor dat ik het vergeet de kerstmarkt is op vrijdag 13
december van 16.00 tot 21.00 en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Graag
begroeten wij jullie op de kerstmarkt.
Groetjes Yvonne en Jannie.
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