
BalloohOEve!  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

 

 

  

  

  

Op de boerderij 
De zomer vakantie is weer in volle gang. Er zijn veel deelnemers op vakantie en de kinderen van de 
kindergroep komen ons versterken. Door sommige buien heen hebben we heerlijk weer waar we 
heerlijk van genieten. Als het te warm is dan eten we lekker een ijsco en kunnen we er weer tegen aan. 
Namens iedereen van de Balloohoeve een fijne vakantie toegewenst. 

Jarigen 
Augustus 

3  Yolanda 
4  Opa  

26  Susanna 
29 Ankie 

Wist je dat? 
Onze Wiebe weer terug is op de 

boerderij? 
WELKOM TERUG WIEBE! 

Kindergroep 
ik vind het leuk om op de 
kindergroep te werken.  

op de kindergroep moeten we 
vaak hard werken, vooral nu in 

de vakantie. Hard werken is 
niet erg want we zijn vaak met 
de paarden bezig. Als we klaar 

zijn met hard werken en 
hebben gegeten moeten we 
altijd schoonmaken. Daarna 

hebben we altijd 

FEEST 
Groetjes Mats 

 
Ps: Mats komt in de vakantie 
ook door de week 

Roely 

Yesss Roely is weer wat vaker te 

zien op de boerderij!!! Het gaat 

steeds beter met haar nieuwe knie.  

Roely; nog succes met verder 

herstel. 

Afscheid 

Martijn van onze 

kindergroep gaat ons 

helaas verlaten. 

Martijn; bedankt 

voor je inzet hier op 

de boerderij en heel 

veel plezier bij 

Mennega. 

 

Baby Nieuws 

We hebben geweldig 

nieuws!!! Er komen heel 

veel baby’s aan. 

Yolanda is voor de 5e keer 

oma geworden. Tjitske 

wordt weer tante (en Ankie 

oma) en onze collega 

Chantal is ZWANGER. Ze 

verwacht haar kindje in 

januari. 

Nieuwe collega 

Ik ben Babette Schippers, 27 jaar en kom 

uit Assen. In mijn vrije tijd ben ik op het 

voetbalveld te vinden, ik speel in het 

dames elftal. Ook mag ik graag fitnessen 

en wandelen. Tot 2 jaar terug heb ik ook 

paardgereden. Sinds midden juni ben ik 

werkzaam bij de Balloohoeve en ik vind 

het heel erg leuk en gezellig op de 

boerderij! 

Gefeliciteerd!  

Danny B is geslaagd voor de 

theorie voor zijn motor rijbewijs; 

succes met de praktijk! 



HENK BEDANKT! 

 Bedankt dat je ons wou helpen 

met het vervoeren. Zo kon 

iedereen op gepaste afstand mee 

in de auto om de boerenauto 

tocht te beleven!!!! 

 

  

   

Elk jaar wordt bij ons in de omgeving de boerenfietstocht georganiseerd. Dit jaar 
hebben we de fietstocht met de auto  
gereden; een terugblik. 
    

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Geitenhouderij Feddema. 
De buren van de 

boerderijcamping deed ook mee 
met de boerenfietstocht. 

Geitenhouderij Feddema. We 
mochten binnen een kijkje 

nemen in het nieuwe bedrijf wat 
sinds november 2020 is gestart. 
We kregen uitleg hoe het melk 
proces ging in het bedrijf. En dit 

op grote hoogte!!!! 
 
 
 

Boerderijcamping Beekdal. 

Het eerste bedrijf waar wij met de auto 

heen zijn gegaan was de 

boerderijcamping Beekdal. We hebben 

daar eerst heerlijk een kop koffie of 

thee gedronken met een lekkere koek. 

Daarna kregen we een leuke 

rondleiding over het terrein.  

Loonbedrijf Weco de Hondsrug. 

Na de geitenhouderij zijn we 

naar loonbedrijf Weco de 

hondsrug gegaan. Hier stonden 

heel veel trekkers en machines 

die wij vaak zien op onze 

boerderij!  

  

Boerderij Warringa. 

Na de lunch zijn we nog met zijn allen naar 

boederij Warringa in rolde geweest. Daar 

hadden ze zulke lieve kalfjes, Hé Annika? 

We kregen daar uitleg over de boerderij en 

er stonden allemaal informatie borden. 

Ze hadden ook hele lieve kitten in de 

schuur. Iedereen was er verliefd op. 

Wist je dat? 

Annika en Klaas 

in 

onderhandeling 

zijn om een 

melk kalfje te 

krijgen? Annika 

dit kalfje gezien 

heeft op de 

boerderij van 

Warringa? 


