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Hallo allemaal
Hallo allemaal! Daar is die alweer! De vierde BOE! van dit jaar. Het beloofd
weer een mooie BOE! te worden vol avonturen van ons op de boerderij. Dus!
Tijd voor een bakkie koffie, kerstverlichting aan en lekker met de voeten op
de bank. Veel leesplezier!

Verjaardagen
Januari

Februari

2 Eyal
14 Klaas
14 Chanell
18 Alidus
19 Anja
26 Danielle
28 Mika
28 Wietse
28 Levi

1 Danny L
5 Jenny
11 Kyan
17 Elsa B.
17 Gert-Jan
18 Chantal
23 Elly
27 Rick
Maart
7 Oma
7 Sarah
13 Jayden N. (2)
22 Matthias
30 Jorinde
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Hoe gaat het op de boerderij?
Op de boerderij zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de
kerstdagen. Zo hebben we een kast vol vogeltaarten gemaakt, kratten vol
boerenkool geoogst en staat de kerstboom in de kantine weer klaar. Ankie is
inmiddels begonnen met het wassen van de geoogste boerenkool, waar we
tijdens de kerstmarkt van mogen smullen! Wist je wel dat Ankie 60 kilo
aardappels aan het schillen is, en wel 15 kilo boerenkool heeft gewassen?!
Klaas en Peter hebben de houtversnipperaar weer uit de schuur getrokken en
zijn dennenbomen aan het versnipperen, zodat we tijdens de kerstmarkt een
geurend pad langs de kraampjes zullen hebben. Tegelijkertijd zijn Chantal en
Sarah druk in de weer om de kraam te kunnen vullen; tapasplanken,
wijnrekken, engeltjes en krijtborden.. alles wordt gemaakt.

Na de kerstmarkt hopen we op donderdag 19 december met elkaar het jaar
af te kunnen sluiten door middel van een kerstbrunch. Hierop zal de
boerderij gesloten zijn van 25 december 2019 t/m 1 januari 2020. Op 2
januari zijn jullie weer welkom om het nieuwe jaar met ons in te luiden!
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Tuin
Het oogsten in de grote tuin is (bijna) gedaan. Zoals jullie weten hebben we
daar veel groentes uit kunnen halen, zoals courgettes, rode bieten (de
laatsten worden geoogst) en kolen. Het deel waar de kalebassen en
pompoenen hebben gestaan, is al bewerkt en daar verspreiden we nu mest
op van onze eigen paarden.
De tuin op de boerderij zelf komt ook langzaam in de winterstand. Als laatste
wordt er boerenkool uitgehaald. Ook zit er nu veel knoflook in de grond, dit is
bedekt met een mooie laag stro, zodat de kou er niet bij kan. Volgend jaar
kunnen we de knoflook dan oogsten.
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Jenny 12,5 jaar in dienst!
Onze Jenny is 12,5 jaar bij ons in dienst. Dit hebben we natuurlijk heerlijk
uitgebreid gevierd. Lekker met een stukje slagroomtaart, want daar houdt
Jenny wel van. Daarnaast heeft ze natuurlijk ook de mooie Balloohoeve-klok
gekregen van ons.
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Paardengroep
We hebben nu 5 dagen in de week paardengroepen op de zorgmanege,
daar pauzeren we dus ook.
Zo wordt het rustiger in de kantine op de zorgboerderij.
Ook zijn er 2 nieuwe paardjes bij, pip en joep. we hebben eerst in Jubbega
gekeken met de paardengroep of ze leuk en braaf zijn en ze zijn
goedgekeurd omdat ze naar ons kwamen en ze zijn lief. Ze zijn op 17
november gebracht. En dat ze nu ook dikke vriendjes zijn van Binky en
Pepper. we hebben zarina voor de kar gezet, zarina vond het wel spannend,
we blijven oefenen. Bliksem leert snel, hij loopt goed mee met andere
paarden als we buiten rijden. Ook in de bak is hij goed te besturen.
De 2 zwangere dames wendy en kaya doen nog goed mee ondanks ze
uitgerekend zijn op mei en april. Als jullie namen weten voor de veulens die
met de letter r begint dan horen we graag.
Groetjes Roy
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Nieuwe stagiaire
Wat is je naam?
Julian Zwiers
Waar woon je?
In Assen
Welke opleiding doe je?
Ik doe de opleiding Sociaal Agogisch Werk (SAW) niveau 4 en ik ben daar
3.5 jaar mee bezig.
Heb je hobby’s/vrijetijd? Zo ja welke?
Uiteten gaan, sporten en leuke dingen doen met vrienden.
Waarom heb je voor de Balloohoeve gekozen?
Omdat mij dit al een hele leuke stageplek leek en ik via school hier terecht
ben gekomen. En het leek mij leuk om wat op een boerderij te doen.
Welke activiteit vind je leuk?
Werken in de tuin, paardengroep en het poolen als we hard hebben gewerkt.
Wat vind je van de groep?
Ik vind het een groep die hard werkt maar tegelijkertijd ook gezellig is.
Wat zou je willen leren op de boerderij?
Hij lijkt me leuk om tractor te leren rijden. En ik wil leren om een
ondersteuningsplan te schrijven.
Wat ga je na deze opleiding doen?
Na mijn opleiding ga ik eerst een tijdje werken. En daarna ga ik mij
inschrijven voor de opleiding bij de Luchtmobiele brigade (soldaat).

6

Wist u dat…
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-

Klaas 2 konijnen heeft gekregen van Sinterklaas? Ze heten Flip en
Toby.

-

Janneke en Teun 40 jaar jong zijn geworden?

-

Charissa hele mooie kransen kan maken?

-

Wiebe iedere dinsdag aan het mennen is?

-

Yolanda aan het leren is om paard te rijden?

-

Chanell grote vriendjes is met de kalfjes?

-

Elsa sinds kort een baan heeft bij Van Boeijen, maar gelukkig nog
wel bij ons invalt?

-

Mitchell is geslaagd voor zijn scooterrijbewijs?

-

Jorinde nu bij ons stage loopt?

-

Julian volgelkastjes heeft opgehangen?

-

Jannie geslaagd is voor preventief medewerker met een 8!?

-

Klaas en Peter geslaagd zijn om elektrische apparaten te mogen
keuren?

-

De Balloohoeve weer volop in kerstsfeer is?

-

Notulen van het werkoverleg en deelnemersraad nu ook in Zilliz
te lezen zijn?

-

We elke dag paardengroep hebben?

-

Jeroen en Marleen een baby hebben gekregen genaamd Thijs?

-

Dat we een heuse klustrekker gekocht hebben?

-

Dat de boerderij dicht is van 25 december t/m 1 januari 2020?

-

Liesbet 2 cursussen heeft gevolgd, praktijkbegeleider en AAI,
Animal Assisted Interventions…. (Dieren assisteren ons in de zorg )

-

Dat we 28 december extreem Drenthe door de bak heen gaat?

Deelnemersraad
Wij hebben ingestemd met het voorstel om het tevredenheidsonderzoek
digitaal te laten doen. Wel hebben we gezegd dat er ook een papieren versie
moet zijn voor de deelnemers die dit liever hebben.

Wij hebben ingestemd met het plaatsen van de notulen van de
Deelnemersraad in Zilliz; elke deelnemer kan inloggen in Zilliz. Hierin is het
persoonlijke dossier in te zien. Ook is er dus een algemeen gedeelte waar de
notulen te lezen zijn.

De deelnemersraad; Yolanda, Teun, Bouwina, Miranda, Trijnie, Mitchell, Danny
Ontbrekend op de foto is Koen
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4Mijl4YOU
Voor het eerst hebben we met een groepje deelnemers (plus paar ouders) en
drie begeleiders, de 4 Mijl 4 you gelopen. Dit is een wandeltocht van 4 mijl
(ongeveer 6,4 kilometer) van Haren naar de Vismarkt in Groningen. Deze 4
Mijl 4 you wordt op zaterdagavond gelopen, de hardloopwedstrijd 4 Mijl vindt
de zondag erna plaats.
Zaterdagavond 12 oktober rond 19 uur verzamelden we op de Balloohoeve.
We kregen allemaal verschillende versieringen om, zoals een kleurige slinger
en leuke lichtjes! Zo vielen we goed op in het donker! Natuurlijk kregen we
ook een startnummer opgespeld. Bij de start kregen we ook nog van die
lichtgevende kleurenstokjes erbij, van onszelf. Ieder droeg deze op zijn eigen
manier.
Toen iedereen versierd was en zijn/haar startnummer had, gingen we met
onze twee bussen (Peugeot en Renault) en nog paar andere auto’s naar P+R
Haren. Vanaf daar lopend met de groep naar de start, in centrum van Haren.
Onderweg liepen en reden (in rolstoel) ook andere lopers versierd en al
richting start.
Het duurde even, maar toen was het zover. Bij de start kwamen we in beeld
op een groot scherm (effe zwaaien natuurlijk!). De 4 Mijl 4 you was
begonnen!
Het lopen was leuk en gezellig. Het regende ook, maar dit merkte je niet
echt. Yvonne (van onze boerderijwinkel) zorgde voor muziek, waarbij soms
luidkeels mee werd gezongen. Onderweg stonden hier en daar toeschouwers.
Sommigen klapten ook ter aanmoediging. Was erg leuk. Later werden we
ingehaald door allerlei soorten fietsers (die startten later dan wij), zij waren
ook mooi versierd dan wel verkleed.
Dichter bij de finish regende het harder. De laatste 300 meter liepen een
paar jongens mee in een exo-skelet, dat was het goede doel waarvoor we
liepen. Om deze exo-skeletten te kunnen financieren.
De Vismarkt kwam in zicht, daar was de finish! Ook hier weer aanmoedigers.
Na de finish kregen we onze medaille omgehangen. We wachtten op elkaar
en liepen naar station Groningen, daar in een overvolle bus terug naar
Haren. Meteen terug naar de Balloohoeve en weer naar huis. Het was een
geslaagde 4 Mijl 4 you!
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Topper van de maand

De Hulst
Mijn bladeren zijn altijd groen en zullen nooit verkleuren.
Met de kerstmis heb ik veel te doen dan loop ik langs de deuren
En als ik dan jou kerstlied hoor dan krijg je daar een hulsttak voor, verdiend met de
bloedkoralen
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Kindergroep
Op de kindergroep is het iedere week een drukte van belang! Zo moeten wij
met zijn allen ervoor zorgen dat de dieren worden gevoerd, dat de kantine
schoon en netjes wordt en hebben we natuurlijk ook nog de ruimte om te
spelen! Samen met de kinderen beleven we de leukste dingen; en dat leggen
we natuurlijk vast..
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Elsemiek
In 2019 hebben we na een ziekteperiode afscheid genomen van Elsemiek. Zij
is op de boerderij begonnen als stagiaire en heeft daarna 5 jaar als
begeleider gewerkt. In januari werd zij ziek en is helaas niet meer aan het
werk geweest bij ons.
Intussen is zij officieel uit dienst.
Vanuit de zorgboerderij hebben we op haar verzoek geen officieel afscheid
georganiseerd. Zij heeft ons een kaart en een bloemstuk gebracht; wij hebben
haar een mooie kaart gestuurd. We wensen haar succes bij het vinden van
een baan en alle goeds voor de toekomst!
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Cursus lichte velling
De dinsdagen 12 en 19 november en vrijdag 29 november 2019 hadden
Jarno en Teun de zaagcursus Lichte Velling. Ook deed een vrouw van een
andere zorginstelling de cursus. Deze cursus werd, net als de andere
motorkettingzaag cursussen, gegeven door Richard Pastoors. Op de
Balloohoeve.
De eerste dinsdag gingen we na de koffie, rond 9 uur ’s ochtends, gelijk aan
de slag. Eerst gingen we onze zagen slijpen, daarna het bos in, vlakbij de
boerderij. Richard legde alles uit wat met het licht vellen van bomen te
maken heeft en zaagde als voorbeeld ook een boom om. Na de
middagpauze mochten we zelf aan de slag. Dat was de tweede cursusdag
ook zo. Oefenen om het steeds beter te kunnen. De laatste cursusdag lette
Richard extra goed op. Van hoe we onze zaag konden slijpen tot en met
bomen omzagen. Uiteindelijk hebben we alle drie ons certificaat gehaald.
Ikzelf ga straks veel oefenen met grotere bomen, zodat ik hier steeds beter
in word.
Teun.
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Jannie 50 jaar
Het is eindelijk zo ver: Jannie is 50 jaar geworden. Dat zijn we natuurlijk niet
vergeten, dit hebben we lekker uitgebreid gevierd. Lekker met een stukje
slagroom of mokkataart. Iedereen heeft hartstikke goed zijn best gedaan voor
het cadeau van Jannie. Ze heeft een mooi bord gekregen van ons met de
tekst: ‘’Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier’’. Op het bord
zie je ook 51 sterren die staan voor alle deelnemers die bij ons zijn. Het
bord krijgt een mooi plekje bij ons in de kantine.
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Kerstmarkt 2019
Op donderdag kwamen mensen een grote tent brengen die vanaf onze
kippenschuur naar de paardenschuur ging zodat iedereen overdekt kon staan.
We hadden dennen snippers door de schuur en tent gelegd zodat het lekker
naar kerstbomen rook. Donderdag zijn ook alle kramen gekomen en opgezet.
En bijna alle lampjes zijn toen ook opgehangen. Vrijdag zijn we verder
gegaan met alles mooi aankleden en de verlichting voor het parkeer gedeelte
gemaakt. Klaas had een kerststal gekocht en die hadden we vrijdag ook op
gehaald en een mooie plek gegeven. We hadden onze eigen kraam ingericht
met alle mooie spullen die iedereen had gemaakt. Ankie, Alie en Gonny
hadden overdag alle boerenkool, zuurkool, bruine bonen met spek snert en
ballooballen voor die avond al klaar gemaakt. Aan het eind van de middag is
het vuur in de kachels aangestoken en kon het feest beginnen. Vrijdag waren
er veertig verschillende kramen en zaterdag vijftig. De schatting voor dit jaar
ligt op vierduizend bezoekers. Het was dus gezellig druk.
Namens team De Balloohoeve bedanken wij al onze vrijwilligers, voor het
succesvol verlopen van het weekend.
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Wat doen onze jongste deelnemers op
de Balloohoeve?
Natuurlijk moeten ze heel veel sommen maken, veel lezen en woordjes schrijven.
Maar als dat allemaal af is doen ze ook heel gezellige dingen…

Ik heb mijn lampion van een blik gemaakt. Daar heb
ik met een spijker gaatjes in getimmerd. Het licht
scheen er heel mooi doorheen.

Met Niels naar de kalfjes kijken.
Jayden

Voor sintmaarten heb ik een lampion gemaakt het is een octopus
geworden en ik heb heel veel snoep opgehaald☺☺☺.
En met sinterklaas heb ik met jayden stickers op raam geplakt en het
was heel gezellig.
Charissa
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Af en toe

mag ik in scheerschuim schrijven. Kun je links

op de foto zien.

Met sinterklaas hadden we een gezellige morgen. Met spelletjes en heel veel
pepernoten.
Pesten (wel het kaartspelletje natuurlijk) doen we heel vaak.
Jayden.
Ik en Roely gingen samen naar het Drents museum. Daar zijn we
bij de poppenkast geweest en bij het electrische onderdeel
geweest. Dat vond ik heel leuk. Daarna wilden we naar het meisje
van Yde. Maar die is er niet. In 2022 komt ze weer terug. Dat
vonden we heel jammer. We hebben een leuke middag gehad.
Jaiden
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Namens het hele team van de Balloohoeve wensen
wij jullie

De kerstboom
O kleine boom, joue sparre bos is hier zo ver vandaan
jij wist niet dat jij op een dag bij ons in huis zou staan
jij dacht alleen aam sparreappels en aan de zonneschijn
maan het licht dat hier gaat branden zal van kaarsen zijn.
En de slingers en de ballen ,zullen glanzen dag en nacht,
En als alle mensen slapen ,Dan hou ik het bij jou de wacht
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