BalloohOEve!
Op de boerderij
Op de boerderij zijn we de afgelopen weken hard blijven werken om onszelf goed warm te houden! Wat
een heerlijke winterweek hebben we gehad. Volop hebben we met zijn allen genoten van het pak
sneeuw, het ijs en de warmte in de verbouwde kippenschuur. Naast dat de kippenschuur verbouwd en
geïsoleerd is, hebben we ook een nieuwe creazolder gekregen!

Jarigen
Februari
1 Danny L
5 Jenny
11 Kyan
13 Elsa
13 Gertjan
18 Chantal
23 Elly
27 Rick
Maart
7 Sarah
8 Frank
17 Olco
22 Matthias
27 Job

Corona
Nog steeds is Corona een belangrijk
onderdeel op de Balloohoeve. De
maatregelen blijven we volgen, en we
houden ons aan de afspraken die we
samen gemaakt hebben.
Enkelen van ons hebben de eerste
vaccinaties al binnen. We zijn benieuwd
hoe lang het nog gaat duren voordat we
allemaal gevaccineerd zijn!

Kindergroep
Op de kindergroep blijft het hard
werken met elkaar. Iedere zaterdag
starten we met het verzorgen van de
dieren, waarna we in de middag
samen een activiteit gaan doen.
Afgelopen zaterdag hadden we het
geluk om met zijn allen de sneeuw in
te gaan! Wat een lol hebben we met
elkaar gehad! Met de slee op
Kampsheide, van de bult af en het ijs
op! GENIETEN!

Afwezigen
Helaas missen wij nog steeds een aantal van onze
trouwe deelnemers. Lieve allemaal, hopelijk gaat
het jullie goed en zien we jullie snel weer!

Paardengroep

Tuin
De boerenkool is eruit, de vorst is
over.. tijd om te starten met het
zaaien! In het bos zijn de laatste bomen
gekapt, en de houtsnippers liggen klaar
om verspreid te worden.

Onze paardjes hebben de koude dagen
gelukkig ook allemaal overleefd. Marloes
kreeg maar even een extra pyjama aan,
en Binky bleef maar vrolijk rondhuppelen
met zijn gigantische dikke vacht!
Terwijl de andere paarden lekker konden
knabbelen in de wei, heeft Kaya
afgelopen week haar beste beentje voor
gezet! Iedere dag heeft ze met een slee
achter zich aan een rondje met ons
gemaakt door het bos. Wat een super
braaf dier!

Peter en zijn jongens kunnen niet
wachten om weer de tuin in te gaan.
Koen en Huib hebben de eerste
tuinbonen weer in de potten gedrukt
en hebben de verschillende zaden
alweer gesorteerd.

Kippen
Ook de kippen hebben de kou
getrotseerd. De kippenboys hebben
gezorgd voor een warm bedje van stro,
voldoende voer en water.
De kippen en hanen uit de dierenweide
hebben ondertussen ook de
vogeltaarten in de winkel ontdekt..
stiekem springen ze uit de ren, om zich
vervolgens te verstoppen in de
vogeltaartenkast. Smullen maarrrr...!

Wist je dat..
Wij echte Picasso’s op de boerderij
hebben? Voor de winkel zijn we samen
de dienbladen weer een opknapbeurt
aan het geven; Bram schildert geweldige
Balloohoeve-koeien om de boel weer
een beetje op te fleuren!
Ondanks dat Simone nu niet op de
boerderij is, is ze thuis wel fanatiek aan
de slag met het maken van ‘Happy
Stones’!
Zoals de mannen zeggen; ‘Wat is dat
nou weer voor iets?’ Nou.. Happy Stones
zijn zelfgeschilderde stenen, die worden
verstopt in het bos, dorpen of andere
leuke plekken. Degene die een Happy
Stone vindt, mag deze opnieuw
verstoppen voor een ander, of hem
meenemen naar huis.
Op de boerderijgroep willen Sarah,
Chantal en Yvanka binnenkort ook
beginnen met het maken van Happy
Stones. Wie weet verstoppen we ze wel
op Kampsheide, of gewoon in het dorp!

