BalloohOEve!
Hoe gaat het op de
boerderij?
Op de boerderij blijft het een
drukte van belang! De zomer
gluurt om de hoek, en binnen de
werkzaamheden blijven we hier
natuurlijk rekening mee houden;
de tuin wordt druk besproeid, de
dieren worden voorzien van
voldoende water en we vergeten
vooral onszelf niet – af en toe een
ijsje in de zon! Genieten!
Nu we de versoepeling in de
maatregelen rondom het Coronavirus kunnen doorvoeren, hopen
we snel weer met zijn allen aan
het werk te kunnen en samen te
kunnen genieten van het mooie
weer! Wel houden we er
natuurlijk rekening mee dat we
ons moeten houden aan de
protocollen – handen vaak
wassen, 1,5 meter afstand en
vooral veel buiten aan het werk!
Als jullie hierover vragen hebben;
stel ze dan gerust aan je
begeleider!

Corona
Ein-de-lijk mogen we weer!
Sinds dinsdag 2 juni 2020 mag
de Balloohoeve weer volledig
open! Iedereen is weer welkom
op zijn/haar vaste dagen.
Tot snel toppers!

Kindergroep
Ook de kindergroep is bijna
weer volledig gevuld.
Langzaamaan verwelkomen
we alle kinderen weer!
Met zijn allen blijven we hard
werken, maar zijn we vooral in
voor een lolletje. We genieten
van het mooie weer, de dieren
en elkaar! Heerlijk!

Hans en Grietje
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.

Tuin

Paarden

Ondertussen groeit en bloeit
de tuin helemaal op! De
knoflook groeit als kool (haha),
de prei zit in de grond, en zelfs
de bloemkool laat zich al zien!

Op de paardengroep
genieten we volop van de
kleine Raisa en Roeba. De
dames doen het prima, en
hebben al flinke streken!
Roeba springt aldoor tussen
de draden door en Raisa is
de grootste knuffelbeer die
er bestaat!

Peter en de tuinmannen zijn
druk bezig om alles te blijven
voorzien van water, nu de zon
steeds vaker om de hoek
komt. Naast groentes hebben
we ook verschillende kruiden,
bloemen en zelfs meloenen in
de kas staan!

Onze Marloes is lekker
geschoren door Jasper en
ook Binky mag zijn wilde
haren gaan inleveren in de
loop van de week.

Koen staat ervan te kijken!

Kippen
We hebben sinds kort eenden
eieren in de bruutsmachine
gedaan en we hebben nu eenden
kuikens lopen.
In de dierenweide is het gezellig
druk met kuikens en kippen en
de nieuwe eieren zit weer in de
broedmachine. In de
kippenschuur hebben we netjes
overal aangeveegd om er geen
ongedierte te krijgen.
-

Wist je dat Yolanda woordzoekers
maken heel leuk vindt?

Roy

