
BalloohOEve!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

 

  

Nieuwtjes van de boerderij 

Hallo allemaal! Dit is alweer de 9e nieuwsbrief van dit jaar. Wat is het voorbij 
gevlogen! In de afgelopen periode hebben we weer een hoop beleefd met elkaar. De 
dames van kantoor zijn verhuisd – ze hebben een geweldig nieuw onderkomen 
gekregen boven de winkel! Roely en de kinderen hebben nu ook hun eigen lokaal, die 
inmiddels helemaal versierd is in Sinterklaas-thema. 
Ook de andere deelnemers moeten we zeker niet vergeten! Het blad van de bomen is 
nagenoeg allemaal opgeruimd, het hout wordt verwerkt en verkocht en de 
vogeltaarten zijn niet aan te slepen!  
 

Jarigen 
December 
6 Bouwina 
6 Dorine 
7 Noor 

10 Jasper 
12 Stefan 

13 Janneke 
15 Jannie 
20 Liesbet 

25 Rico 
 

Januari 
2 Eyal 

14 Klaas 
14 Chanell 
18 Alidus 
19 Anja 

26 Daniëlle 
27 Mika 

28 Wietse 
28 Levi 
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Corona 
 
Corona blijft op de boerderij een veelbesproken 
onderwerp. Zo moeten we Jenny inmiddels alweer 
een aantal weken missen, en zijn we elke dag weer 
blij dat we allemaal nog naar de boerderij kunnen 
komen. We houden ons strak aan de regels, zodat 
we dit ook kunnen blijven doen!  

Topper van de maand 

Mitchell 

Bosmaaiercursus. 
 
Hallo allemaal  
Olco, Huib en ik hebben onze 
bosmaaier cursus gehaald! Deze 
cursus was super leuk en heel 
interessant! We moesten eerst het 
theorie doen waar alles uitgelegd 
word over de bosmaaier en het 
veilige gebruik van de bosmaaier 
en daarna mochten we eindekijk 
de bosmaaier gebruiken we leerde 
om nieuw draad er op te zetten 
hoe de bosmaaier aan moest  
En toen mochten we eindelijk gaan 
maaien we hebben het erg leuk 
gehad! Matthias 



Paard 

 Op de paardengroep blijft het een drukte 

van belang. De dieren moeten eten, de 

vachtjes schoon en natuurlijk de nodige 

beweging. Inmiddels zijn alle paarden deels 

verlost van hun dikke vacht; doordat we nog 

steeds geen flinke winter hebben, krijgen ze 

het erg snel te warm en gaan ze zweten. In 

ruil hiervoor hebben ze allemaal een 

dekentje om, die we aan kunnen passen aan 

de temperatuur! 

 

  

 

 

  

   

 

    

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Afwezigen 

Anja, Jenny en Yolanda zijn al 

wat langer afwezig van de 

Balloohoeve. Vanaf hier 

wensen we hen het allerbeste, 

en hopelijk tot snel!  

Bos 

De bosjesmannen/vrouwen zijn weer in 

het bos bezig geweest. De trekkers met 

de versnipperaar erachter zijn er 

geweest om alle kleine takken te 

versnipperen. De snippers zijn 

uiteindelijk verspreid over het terrein 

waar al snippers lagen.  

Wist je dat Alidus wel eens  

een bezoekje brengt aan de 

bosjesmensen samen  

met de honden? 

Deelnemersraad 
  

Op dit moment vergadert de 
deelnemersraad niet. We vinden het 
niet verstandig bij elkaar te komen in 
deze corona-tijd. 

Kindergroep 
 
Ook op de kindergroep werken 
we hard door. De paarden 
worden verzorgd, het hout 
gekloofd en af en toe maken we 
tijd vrij voor een heerlijke 
wandeling door het bos, of over 
het Balloërveld! Toch Peter?  
 
Naast het harde werken is er ook 
tijd voor spanning naar de Sint! 
Chantal en Sarah hebben samen 
met de kinderen een schoorsteen 
gebouwd, en de kinderen hebben 
allemaal hun eigen klompje 
gezet.. Wie weet..?!  


