
Kindergroep  

Op de kindergroep maken we 

er een gezellige bende van! 

Natuurlijk werken we tussen 

het plezier door ook erg hard 

met elkaar.  

Vorige week is Babette voor 

het eerst een dag met ons mee 

geweest. Ze vond het erg 

gezellig! Hoe kan het ook 

anders.. 😉 

BalloohOEve!  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

 

  

  

 

 

Op de boerderij 
 
We genieten volop van het mooie weer! Oké.. af en toe is het net iets te warm, maar daarin vinden we 
onze weg ook wel. Op de tuin is het momenteel weer een drukte van belang; de groentes en planten 
schieten de grond uit! Verderop in de nieuwsbrief zullen we een lijstje maken met de groentes die we op 
dit moment verkopen. Wie weet vind je het wel lekker om deze week ook eens iets van onze eigen 
gewassen te eten!  

Corona 

De versoepelingen doen 

ons goed. Hoewel er op de 

boerderij weinig verandert. 

We zijn ons bewust van de 

maatregelen die nog steeds 

gelden.  We blijven de 1,5 

meter afstand bewaren en 

zoveel mogelijk buiten zijn. 

Het vervoer is nog steeds 

aangepast. Met z’n allen 

blijven we alert. We hopen 

niet besmet te raken met 

de delta-variant. Wist je dat? 

Bram stiekem worteltjes 

uit Peter zijn tuin plukt en 

deze dan snel aan de 

paardjes geeft? Raisa 

vindt dit helemaaaal niet 

erg! 

Schuur 
Omdat het in de zomer erg warm is, en de 
groentes daar niet goed tegen kunnen 
wanneer ze uit de grond zijn, hebben we 
een koelcel laten bouwen in de 
kippenschuur. Hij is zo groot dat er bijna 
een auto in past! Voor ons is dit erg fijn, 
want dat betekent dat we minder weg 
hoeven te gooien van onze oogst!  

Jarigen 
Juli 

1 Ibrahim 
4 Willy  
10 Roely  
10 Sandra  
17 Joachim  
18 Niels 
20 Danny B  
23 Gonnie 

Wist je dat? 
Onze Roely aan haar knie geopereerd is? 

We wensen haar heel veel beterschap 
en hopen dat ze ons snel weer kan 

komen versterken! 



Deelnemersraad 

Wat heerlijk om weer 

te kunnen 

vergaderen met 

elkaar! We hebben 

vorige week 

gesproken over de 

vertrouwenspersoon. 

Ook hebben we het 

gehad over 

dagelijkse dinge op 

de boerderij. 

  

 

  

   

 

    

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Winkel 
 

Sinds kort mogen bezoekers weer 
op het terras van onze winkel 

zitten! Lekker met een ijsje, wat 
drinken of een lekker stuk 

appeltaart genieten van het 
zomerzonnetje. Het is dan ook 
goed druk wanneer de zon zich 

weer eens laat zien! 
 

In de nieuwe overkapping van de 
winkel staat sinds deze week een 

nieuwe koeling – deze is er om 
onze groentes zo lang mogelijk 

vers en mooi te houden! Klanten 
kunnen dan zo vanuit de koeling 

de groenten afrekenen in de 
winkel! 

 
 
 

Paardengroep 
Op de paardengroep maken we ons niet te 
druk. Marloes is weer uit haar wintervacht 
geholpen – haar vacht was zó dik dat we er 
bijna een kussen van konden maken. Met dit 
warme weer is dat voor haar natuurlijk geen 
pretje.  
 
Zaterdag hebben we Kaya naar de hengst 
gebracht. Het insemineren was nog niet zo’n 
succes. Ze heeft dus lekker even een weekje 
vakantie. 
 
 
 
 

 Tuin 

Op de tuin blijven we hard werken! 
Door dit bijzondere weer schieten niet 
alleen de groentes uit de grond, maar 
blijft ook het onkruid maar komen. 
Onder andere Thomas en Ibrahim zijn 
flink aan het cultiveren en schoffelen 
om het onkruid tegen te gaan, toppers!  
 
Inmiddels is de kraam al aardig 
aangevuld met verschillende groentes 
en planten: 
 
Knoflook, wortels, sla, radijsjes, 
koolraap, venkel, koolrabi, spinazie, 
doperwten, peultjes, tuinbonen, 
rabarber, spitskool, rode biet, 
bloemkool, courgette en zelfs broccoli! 
We blijven maar oogsten – wat een 
kroon op ons harde werk. Super 
jongens!  

Vervolg sollicitatie 

Vorige maand vertelden we 

over de speeddates die we 

hebben gehouden. Nu kunnen 

we daar meer duidelijkheid 

over geven. 

Yvanka heeft ons helaas na 

een korte tijd alweer moeten 

verlaten. 

Privéomstandigheden 

maakten dat het niet lukte 

haar plek hier te vinden.  

 We hebben er voor gekozen 

om nu 2 nieuwe mensen aan 

te nemen. Er is de komende 

periode meer werk voor de 

begeleiders. Met name voor 

de kinderen die onderwijs 

krijgen. Babette is al 

begonnen op de boerderij. In 

september komt Aaldert er 

bij. Voor de zomerperiode 

komt Paulien ons helpen als 

assistent-begeleider. 

 


