
Kindergroep  

De kinderen zijn lekker aan het 

werk op de zaterdagen. Op het 

moment zijn er twee kinderen 

aan het proefdraaien. We 

wachten of zij het leuk vinden 

bij ons.  

Britt komt zaterdag afscheid 

nemen; zij heeft teveel andere 

leuke dingen om bij ons te 

blijven komen. 

BalloohOEve!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

 

  

  

 

 

Op de boerderij 
Wat een regenachtige maand hebben we gehad met maar een paar mooie zomer dagen. Er zijn wel 
weer hele leuke gebeurtenissen op de boerderij gebeurd.  
WE HEBBEN WEER KUIKENS!!!!  
Niet alleen kip kuikens, maar ook weer eenden kuikens.  
We hebben onze vrije dagen ook weer achter de rug en kunnen weer vol op genieten van onze dieren en 
de tuin. 
 

Jarigen 
Juni 

14 Jip 
16 Roelof 
19 Huib 

25 Mitchell 
 

Wist je dat! 

Jenny geen vogeltjes 

meer wil. 

Topper van de maand: 
Wietse 



Zomervakantie 

Het mag weer; op 

vakantie naar een 

corona-veilige 

bestemming. Wil je 

allemaal aan 

Jannie doorgeven 

wanneer je 

vakantie hebt en 

dus niet op de 

boerderij komt? 

 

  

   

 

    

 

    

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitatie 

Op woensdag 26 mei 

hebben we een nieuwe 

sollicitatie ronde gehad. 

Net als vorig jaar hebben 

een speeddate gehad met 

verschillende mensen. 

Zodra er meer duidelijk is, 

laten we jullie dat weten. 

NL Doet. 
Op zaterdag 29 mei hebben we 

mee gedaan met NL Doet. Omdat 
we ons goed willen houden aan 
de corona maatregelen, en zo 
weinig mogelijk risico willen 

nemen, hebben we van tevoren 
niet groots laten weten dat we 

meedoen. Toch hebben we met 7 
vrijwilligers kunnen werken. We 

hebben het atelier 
schoongemaakt en gesausd. Voor 
de tomatenplanten zijn rekken in 

elkaar gezet om de planten te 
geleiden. Zo vallen ze straks niet 
om als ze zwaar worden van de 

tomaten. 
 

Paardengroep 
We zijn weer druk bezig om Kaya er drachtig te 
maken.  De dokters zijn druk bezig om te kijken 
wanneer Kaya weer zwanger kan worden.  
Charissa is druk met Pepper bezig. Hij wordt 
zadel mak gemaakt en hij is al super goed op 
weg.  
Af en toe komen ze tijdens een buiten rit 
iemand tegen die even gezellig op de kar mee 
gaat 
 
 

 Tuin 

Onze harde werkers zijn druk bezig 

geweest om al onze kleine plantjes buiten 

neer te zetten. De eerste andijvie en de 

rabarber zijn al verkocht en de kas puilt uit 

van de tomaten planten.  

In de grote tuin zijn ze ook hard bezig 

geweest. Ze hebben daar zonnebloemen 

geplant en ze zijn al flink aan het 

schoffelen geweest. 

 

Bhv 

Na een jaar niet kunnen 

oefenen door corona 

mochten we weer aan de bak.  

Eerst het EHBO gedeelte in de 

ochtend waarbij wij op corona 

proef wijze verbandjes 

mochten aanleggen. En 

uiteraard ook nog oefenen 

met de  AED. Tussen de 

middag een lekkere lunch 

verzorgd door de 

winkelbabes. En na de lunch 

brandje blussen en nog een 

ontruimingsoefening gedaan. 

Kortom weer een leerzame 

dag.  

  


