
 

BalloohOEve! 

Aardappels rooien 

Donderdag 28 oktober zijn op een mooie 

zonnige dag de aardappels gerooid. 

Meerdere deelnemers hebben dat van 

dichtbij bekeken of ze hebben meegeholpen 

op de rooimachine. Die hulp bestond uit het 

verwijderen van onkruid en stenen tussen 

de aardappels op de lopende band. De 

oogst verliep voorspoedig en de opbrengst 

was heel goed Dit jaar waren de 

aardappels MEGA groot. Omdat het 

traditie is om als de aardappels eruit zijn 

oliebollen te eten konden deze ook dit 

zeker niet ontbreken. 

 

Kindergroep 

Op 9 oktober zijn er bij Aaldert thuis 

puppy's geboren. Dit gebeurde op het 

moment dat hij aan het werk was op de 

kindergroep. Om Evy te helpen is hij 

samen met Luna naar huis gereden. Thuis 

aangekomen waren er inmiddels 2 pups 

geboren. Moeder Evy wist niet zo goed 

hoe ze voor de pups moest zorgen. Luna 

heeft fantastisch geholpen bij het rustig 

maken van Evy en bij de geboorte van nog 

4 pups.  De pups doen het allemaal heel 

goed en hebben inmiddels hun ogen open. 

Het is de bedoeling dat ze over en paar 

weken een keer op bezoek komen bij de 

kindergroep. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

  

Op de boerderij 
Op de boerderij slaat de herfst toe. De blaadjes vallen van de bomen, en de jongens zijn flink met de 
skelters en harken in de weer om het erf bladvrij te maken. Ook de eerste boerenkool ligt inmiddels in 
de winkel!  
De corona-maatregelen vragen op dit moment nog geen wijzigingen van ons. We houden de 
ontwikkelingen in de gaten en informeren iedereen wanneer er wijzigingen zijn. 

Jarigen 
 November 

Roy  7 nov 

Yvonne 8 nov 

Jelmer 15 nov 

Jayden G 16 nov 

Mats 27 nov 

 

Let op;  
De wintertijd is 
weer ingegaan. Dit 
betekend dat wij 
om 15:30 gaan 
stoppen en 
iedereen om 
15:45uur op de fiets 
zit.  

Kerstmarkt  

Op 10,11 en 12 december vindt de 

jaarlijkse kerstmarkt weer plaats! 

Wij zijn nog opzoek naar vrijwilligers. 

Lijkt het je leuk om mee te helpen stuur 

dan een mailtje naar 

markt@deballoohoeve.nl 

 

 

Kippen  
Er wordt 

hard 
gewerkt 
aan een 
nieuw 

kippenhok. 
 

Koken; een verhaal van Alie. 

Iedere dinsdag wordt er gekookt. Vers vitaminerijk alles 
uit eigen tuin. De gehele zomer is er heerlijk gegeten. 
Vorige zomer waren er Corona regels, dus geen 
volledige maaltijden. We hebben courgettesoep, 
erwtensoep, groentesoep, tomatensoep etc. gehad.  
Groentes in overvloed dus lekkere stamppotten. Andijvie-
hutspot-zuurkool. 
Gebakken aardappelen met sla (tomaat, paprika, 
komkommer uit de kas). Peter en z’n mannen; toppie! 
Spitskool, rode kool, macaroni, nasi, appelmoes, peertjes 
en niet te vergeten rode bieten. Daar zijn we dol op. 
Ook is er groente in de vriezer gemaakt. Vooral 
courgettes en bieten. Nu wachten we weer op de 
boerenkool. We eten met ongeveer 24 personen van al 
het goede; (bio)logisch hè. 
Alidus helpt Alie met snijden en zware pannen. Samen 
komen we de winter dus wel door. 



 

   

    

 

    

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

4 mijl 4 you 

Nadat het vorig jaar helaas niet door kon gaan 

konden we zaterdagavond 9 oktober wel weer 

meedoen aan de 4 mijl for you.  Met een groep 

van 20 lopers werd de reis naar Haren 

gemaakt. Daar konden we gelijk door naar de 

start omdat we onze rugnummers al via de 

post hadden gekregen. Daardoor waren we 

mooi op tijd om voor de start te genieten van 

de DJ. Vooral het nummer van links naar rechts 

van Snollebolleke was een groot succes. Om 

20.30 uur mochten we starten. Met veel 

publiek langs de kant was het gemakkelijk 

lopen. Het tempo zat er dan ook goed in bij 

iedereen. Onderweg zijn er nog wat mensen uit 

onze groep op de foto geweest met Arjan 

Robben die langs het parkoers woont. Na 

ongeveer 5 km waren er toch wat lopers die de 

gemaakte kilometers in hun benen begonnen 

te voelen. Maar met weer veel mensen langs 

de kant en de Herestraat in het zicht was de 

vermoeidheid snel weer verdwenen en werd er 

genoten van de aanmoedigen van het publiek. 

In polonaise zijn we met ons gehele team over 

de finish gegaan. Daar kregen we een vaantje 

als aan denken. Onze medaille was onderweg 

op zee blijven steken en wordt per post 

nagezonden. Al met al een prachtige avond 

waarvan iedereen heeft genoten en waarvoor 

we de vrijwillige begeleiders van harte willen 

bedanken. De volgende editie is op 8 oktober 

2022. Ben jij dan ook van de partij?     

Dagmar 

In de herfstvakantie hebben 

we afscheid genomen van 

Dagmar. Voor haar werd 

gezocht naar een geschikte 

school. In de tussentijd 

hebben wij het schoolwerk 

opgepakt. Omdat die school 

gevonden is en Dagmar er al 

een beetje gewend is werd 

het tijd om afscheid te 

nemen van de Balloohoeve. 

Dagmar had op de 

Balloohoeve een prachtige 

Powerpoint presentatie 

gemaakt over paarden. Met 

deze vrolijke presentatie 

voor de paardengroep 

zwaaide Dagmar af. We 

wensen Dagmar heel veel 

plezier op haar nieuwe 

school. We zullen haar 

enthousiasme zeker gaan 

missen. 

Wist je dat?.. 

Chantal een jongetje 

krijgt? 

Dit heeft zij verteld 

tijdens haar 

babyshower.  

 

Deelnemersraad 

We hebben afscheid genomen 

van Danny als lid van de raad. 

We gaan zijn mening en bijdrage 

missen! Omdat hij bezig is zijn 

motorrijbewijs te halen, heeft hij 

geen ruimte om lid te blijven. 

 

Afscheid Stein 

kindergroep  

Op zaterdag 18 december 

neemt Stein afscheid van 

de kindergroep. Stein is 

nu 19 jaar en vanwege 

zijn leeftijd is het tijd om 

de kindergroep te 

verlaten. In de vijf en een 

half jaar bij de 

kindergroep heeft  Stein 

veel plezier gehad en veel 

geleerd. Hij vindt 

het  jammer om te 

vertrekken. Stein (en 

ouders) bedanken  alle 

begeleiders die Stein 

heeft gehad en natuurlijk 

Klaas en Jannie.  Stein zal 

jullie en de deelnemers 

van de kindergroep 

missen!  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat?.. 

Tjitske jarig was op het 

dagje uit .  

 

 



 

  

 

 

 


