
Corona 
Helaas vallen de cijfers nog steeds tegen, om de woorden 
van de overheid te gebruiken. De lockdown wordt 
opnieuw verlengd. Gelukkig is iedereen de feestdagen 
goed doorgekomen, en zijn er geen besmettingen 
geweest onder ons team. Bedankt dat iedereen ook in zijn 
vrije tijd zich aan de richtlijnen houdt! 
Als dagbesteding vallen we niet onder de eerste groep die 
het vaccin gaat krijgen; dat geldt alleen voor mensen die 
in een instelling wonen en hun begeleiders. Als je meer 
wilt weten over de prik, dan kun je kijken op de website 
van de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
vaccinatie 
 

BalloohOEve!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

  

  

  

 

 

Op de boerderij 
We hebben weer kerstvakantie gehad en dus was de zorgboerderij dicht. We zijn inmiddels weer aan 
het werk. Omdat we pauze blijven houden in de kippenschuur, hebben we Koert en z’n bouwteam 
gevraagd de schuur te isoleren. Zoals je op de foto kunt zien lukt dat. En er is een nieuwe zolder 
gemaakt. Op de Balloohoeve krijgt het team van Koert altijd hulp van een aantal deelnemers. Zij 
helpen graag mee. We hebben tijdelijk boven de manege pauze gehouden, en zijn blij dat we nu 
terug zijn in de warmere schuur. 
Verder een nieuw jaar voor de boeg en gaan we er met z’n allen weer iets leuks van maken.  

 

Jarigen 
Januari 
2 Eyal 

6 Yvanka 
14 Klaas 

14 Chanell 
18 Alidus 
19 Anja 

26 Daniëlle 
28 Mika 

28 Wietse 
28 Levi 

 
Februari 

1 Danny L 
5 Jenny  
11 Kyan 

13 Elsa (winkel) 
13 Gertjan 
18 Chantal 

23 Elly 
27 Rick 
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Tevredenheids- 
onderzoek 

Op kantoor wordt 
gewerkt aan de 
uitwerking van de in 
totaal 43 antwoorden. 
De eerste indruk is dat 
er veel positieve 
beoordelingen zijn. De 
uitwerking ontvangen 
jullie zo spoedig 
mogelijk. 
 

Motorkettingzaagcursus 
Mika, Matthias, Olco en Yvanka 
hebben na 2 hele cursusdagen hun 
diploma gehaald voor de 
motorkettingzaag! Nu kunnen ook 
zij helpen bij het afkorten voor het 
brandhout. De eerste dag was met 
name de theorie en de tweede dag 
praktijk. Met veel enthousiasme 
ging iedereen aan het zagen.  
Iedereen heeft het heel knap 
gedaan!!  
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                                    Paardengroep 

Op de manege wordt hard gewerkt door de manege groep. 

De buitenbak is ingedeeld in paddocks, dat betekent  dat er 

grote buitenstallen zijn gemaakt waar ze overdag staan en 

hun hooi op eten, en ook nog lekker kunnen rennen terwijl 

ze droge voetjes houden. De buitenbak is zo goed 

gedraineerd dat het altijd droog is.  

De Shetlanders Pip en Joep  zijn terug naar de vorige 

eigenaar.  We deden er te weinig mee, de grotere paarden 

zijn erg populair hier! 

Nu het zo is gaan regenen,  hebben we ook de enters 

(veulens van vorig jaar) en de oudjes Binky en Marloes naar 

de manege gehaald. Ze hebben allemaal ‘s nachts een 

droge stal, en overdag kunnen ze lekker naar buiten.  

9 stallen uitmesten is wel een hele klus, maar inmiddels 

heeft iedereen er handigheid in. En het is erg gezellig 

samen! 

Raisa en Roeba groeien hard, het zijn nu 2 pluizige 

puberende stuiterballen.  

Marloes en Binky zijn inmiddels stokoud, maar SUPER fit 

door de liefdevolle verzorging.  

De andere paarden worden volop gebruikt, en gelukkig kan 

dat in onze mooie binnenbak.  

Groetjes de paardengroep!! 

 

  

   

 

    

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Bos 

Tot maart hebben we weer 

veel te zagen in het bos. Zijn 

we alweer druk mee bezig. 

Omdat we daarom zoveel 

hout hebben, hebben we 

sinds kort een tweede 

kloofmachine erbij. Nu zijn 

de kratten dus sneller vol 

met gekloofd hout. 

Iedereen die wil, doet 

lekker mee. 

 

Kindergroep 
 De kindergroep is weer mooi gevuld. Elke zaterdag 
zijn de kinderen weer hard bezig met het voeren 
van de dieren en in de tuin met de boerenkool. Veel 
kinderen vinden het lekker om in de middag te gaan 
wandelen. Peter neemt ze dan ook graag mee voor 
een grote wandelroute. Andere kinderen willen 
graag in een warme kantine zitten om te knutselen.  
Jammer genoeg lag er net geen sneeuw vorig 

weekend maar dat mocht de pret niet drukken.☹ 

Afwezigen 

Yolanda, Simone, Jenny en 

Anja hebben we helaas nog 

niet terug gezien op de 

boerderij. We doen ze de 

hartelijke groeten! 

Topper van de maand 

Dit keer is Maarten Topper van de maand. Hij 

stelt zich even voor: Ik ben Maarten, 18 jaar 

en ik woon in Borger. Ik werk op donderdag en 

vrijdag op De Balloohoeve. Ook werk ik nog in 

Borger, de Balloohoeve kwam op een gegeven 

moment op mijn pad. Hier vind ik het leuk. 

 


