
BalloohOEve!  

 

 

 

Op de boerderij 

Eindelijk is het lente! En dat is op de boerderij zeker te merken. Kalfjes worden geboren, de lammetjes 
huppelen in de stal en de zon begint zich weer voorzichtig te laten zien. Sinds maandag hebben we de 
picknickbanken weer buiten staan, zodat we bij mooi weer lekker in de zon kunnen zitten om koffie te 
drinken. Voor de winkel heeft de creagroep een extra verkoopplek gemaakt – hier worden plantjes, 
kransen en andere leuke, zelfgemaakte spulletjes verkocht. 
Ook Klaas kan zijn geluk niet op: er is weer ijs!! De ijsvitrine staat nu voor de winkel, zodat we op een 
coronaproof manier het heerlijke ijs kunnen halen. 

Jarigen 

April 
2 Alie 

2 Matthijs 
5 Charissa 
6 Maarten 

13 Wim 
22 Jolanda 

24 Luna 

Keurmerk kwaliteit 
De zorgboerderij wil goede begeleiding bieden. 
Daarvoor willen we voldoen aan eisen die de 
overheid stelt. En we willen aan iedereen kunnen 
laten zien dat we dat doen.  
Daarom hebben wij het keurmerk van de Federatie 
Landbouw en Zorg. Meer over dit keurmerk vind je 
op de website www.zorgboeren.nl . 
Voor dit keurmerk schrijven we elk jaar een 
jaarverslag. Dit jaarverslag is goedgekeurd door de 
Federatie; daar zijn we heel blij mee! 
Om ons keurmerk te behouden, is er een auditor 
langs geweest. Een auditor komt eens in de drie jaar 
controleren. Deze man heeft gecontroleerd of alles 
zowel op papier als in praktijk klopt. Hij heeft al 
gezegd dat hij zeer positief is over de Balloohoeve. 
We wachten nog op de brief waarin dit staat. 

Paardengroep 

Op de paardengroep gaat alles 
lekker zijn gangetje. De paarden 

staan weer buiten, de pyjama’s zijn 
met het mooie weer uit.. Ook om 
de manege zijn we de boel weer 
netjes aan het maken, zodat we 
van het zomer weer onder onze 

overkapping kunnen genieten van 
de zon.  

Onze Kaya helpt Maurice maar al 
te graag met het weghalen van de 

randjes gras! 



Tevredenheidsonderzoek 

Als het goed is heeft iedereen die het 

formulier heft ingevuld een (digitale) brief 

ontvangen met daarin de uitslag van het 

tevredenheidsonderzoek. Als je hem gemist 

hebt laat het dan even weten, dan kunnen we 

hem alsnog sturen. 

Nogmaals dank voor het beantwoorden van 

de vragen! 

 

 

 

  

   

 

    

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Afwezigen 

Door de Corona missen we nog altijd een 

aantal van onze trouwe gezichten op de 

boerderij. Lieve allemaal, hopelijk zien we 

jullie gauw weer terug! 

Tuin 

In de tuin is het een drukte van belang. 

De jongens kunnen hun geluk niet op, 

want de eerste planterij mag de grond 

weer in. We blijven zaaien, zaaien, 

zaaien.  

Inmiddels staat de opgeknapte kraam 

weer op zijn vertrouwde plekje en zijn 

de eerste plantjes weer te koop. 

Peterselie, bieslook, bloemkool etc. 

Langzaamaan zullen ook de andere 

plantensoorten zich voegen bij de 

verkoopcollectie.  

Afscheid Matthias 

Matthias heeft na twee jaar afscheid 
moeten nemen van de Balloohoeve. Hij 
is verhuisd. De afstand is daarom te 
groot om hier te blijven werken. We 
hebben hem bedankt en een mooi 
cadeau mee gegeven en wensen hem 
het allerbeste voor de toekomst!  

Voorstellen Yvanka 
Hoi allemaal!  
Ik ben gevraagd mij even voor te 
stellen in de nieuwsbrief. Ik ben 
Yvanka en ben sinds 1 december 
werkzaam op de Balloohoeve als 
begeleider en zorgcoördinator 
SKJ. Hiervoor heb ik 7 jaar op een 
intensieve behandelgroep met 
pubers gewerkt bij een grote 
jeugdzorgorganisatie.  
Ik ben geboren en opgegroeid in 
Beilen en woon inmiddels alweer 
bijna 10 jaar in Groningen met 
mijn vriend. Ik vind het leuk om 
met familie of vrienden leuke 
dingen te doen, series te kijken 
en om te sporten en te wandelen. 
O ja en ik hou van het 
Bourgondische leven!  
Wil je nog meer over mij weten 
dan weet je me te vinden! 
Groetjes! 
  

Kindergroep 

Ook op de kindergroep genieten we 
van de mooie dagen op de boerderij! 
Naast onze vaste werkzaamheden 
trekken we er graag samen op uit. 
Wietse is er helemaal ondersteboven 
van, zo gezellig!  Hahaha.. 


