
BalloohOEve! 

Topper van de maand 
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Op de boerderij 
In  de kas zijn wij druk bezig met het zaaien. Wij zijn  bezig  met 
het poten van allerlei stekjes van groenten, plantjes en 
kruiden. Maar eerst  wordt alles geploegd en gefreesd zodat 
alles naar buiten kan. 
Op de tuin hebben we vogelverschrikkers gezet; ze hebben zelfs 
namen gekregen  

Ibrahim is bij ons komen werken op de dinsdag en 
donderdag. Britt is gestopt op de zaterdag; zij gaat 
verhuizen. 
Yvanka is ziek thuis; we wensen haar beterschap 

 

Jarigen 
Marc 4 mei  

Sophie 13 mei 
Lisanne 22 mei 

Kitsy 27 mei 
Vincent 27 mei 

NIEUWSBRIEF  

Kwaliteitskeurmerk 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief 
hebben kunnen lezen, is er een auditor 
langs geweest. Deze man heeft al gezegd 
dat hij een zeer positieve indruk heeft 
gekregen van de Balloohoeve.  
We hebben zijn verslag ontvangen en hij 
schrijft hierin mooie dingen. 
Als je het verslag wilt lezen, mag je dat 
laten weten aan Jannie.  
Het keurmerk is weer voor drie jaar 
afgegeven. 
De conclusie uit het verslag; 

Gedreven en met heel veel 
enthousiasme en inzet. Zo kan je de 

aansturing van Jannie en Klaas 
Paasman wel typeren. En dat 
enthousiasme straalt af op de 

deelnemers, begeleiders en overige 
gasten op de boerderij. Er heerst een 

mentaliteit om met zijn allen de 
handen uit de mouwen te steken. En als 
dat gebeurt dan wordt dat gewaardeerd. 
Om met de veelheid aan activiteiten toch 

een goed stuk 
begeleidingswerk leveren wordt ook het 

kwaliteitssysteem actief gebruikt. 
Op basis van de steekproeven is 
gebleken dat Zorgboerderij De 

Balloohoeve voldoet aan de eisen van 
het Keurmerk. Zij wordt dan ook van 

harte voorgedragen voor verlenging van 
het Keurmerk van de Federatie voor 

Landbouw en Zorg. 
 
 

Vrije dagen 
 

De zorgboerderij is gesloten op 
de volgende dagen: 

27 april Koningsdag 
5 mei Bevrijdingsdag 

13 mei Hemelvaartsdag 
14 mei de dag na 

Hemelvaart 
24 mei 2e Pinksterdag 

 



Paard 
Zarina moest naar Hellendoorn voor kreupelheid 
onderzoek. Daarvoor hebben we eerst geoefend 
met trailer laden. Gelukkig kan Zarina pijnloos 
blijven op de zorgmanege. We passen onze 
verwachtingen aan aan haar mogelijkheden.We zijn 
een boel wijzer geworden over Zarina.De veulens 
zijn nu een jaar oud en noemen we Enters. Ze doen 
het fantastisch goed! 
We zijn nu een hengst aan het zoeken om Kaya 
weer te dekken, en we hebben onderzocht of Zarina 
drachtig kan worden. 
Ook voor haar zoeken we een knappe hengst. 
Wordt vervolgd! 
Bliksem zijn sokken zijn eraf geschoren, het wordt 
warm en de sokken zijn een broeinest voor 
ongedierte, en een voedingsbodem voor 
schimmels. Om problemen te voorkomen zijn de 
sokken eraf. Bliksem vindt het nu al een verademing 
en is erg blij. 
Inmiddels staan ze ook al 2 weken ’s nachts buiten. 
De werkzaamheden zijn dus verschoven van stallen 
uitmesten naar de wei uitmesten. Lekker buiten. 

  

  

 

 

  

   

 

    

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Wist je dat… 
Jenny, Jolanda en Simone weer 
terug zijn op de boerderij? 
Er nu geen afwezigen vanwege 
corona meer zijn ? 

Kippen 
Elke morgen worden kippen gevoerd 
Wij hebben verschillende soorten 
kippen, pekingeenden en een konijn 
Daarnaast hebben wij een bak met 
kuikens van een witte kip 
Op dit moment zit een eend te broeden 
in de kippenhok 
Een keer per week wordt de kippen 
hok  schoongemaakt en de legnestjes 
De dierenweide wordt regelmatig 
schoon gemaakt  
En kippen worden ook wel eens 
geknipt zodat ze niet  wegvliegen 
Ik vind zelf kippen en eenden leuk  
vooral als ze kuikens krijgen in het 
voorjaar 
Eieren worden geraapt en brengen wij 
naar de winkel  of eigen gebruik. 
 
Rico  
 

Deelnemersraad 
 Op 7 mei komt de raad weer bij elkaar. Op 
1,5 meter afstand gaan ze weer zaken 
bespreken. Ze zullen terugkijken op de 
Corona-maatregelen en het jaarverslag en 
audit-verslag bepsreken. 

 

Onderwijs 
De afgelopen tijd hebben de oudste 

leerlingen geleerd over de Tweede 

Wereldoorlog. Toen we begonnen 

dachten ze dat Corona en een oorlog 

toch wel heel erg op elkaar leken 

omdat beide een avondklok hadden. 

Maar die gedachte veranderde al 

snel. 

We hadden opa gevraagd of hij ons 

wat wilde vertellen over zijn 

herinneringen aan de oorlog. Wat 

kon hij ons veel vertellen en wat 

waren we onder de indruk. Opa was 

7 jaar toen de oorlog begon en aan 

het eind was hij 12. Ongeveer net zo 

oud als wij nu zijn. 

Na dit verhaal hebben we ook nog 

gekeken naar een film over Anne 

Frank. Ook zij was net zo oud als wij 

nu zijn. Zoveel jaar ondergedoken in 

het Achterhuis. We konden het ons 

niet voorstellen. 

Als afsluiting van het project gingen 
we nog naar Kamp Westerbork. Daar 
zagen we alle steentjes van Joden 
die in het kamp hadden gezeten en 
natuurlijk het treinspoor. We 
hebben heel veel geleerd. 


