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Jarigen
Wiebe
Job
Matthijs
Alie
Charissa
Maarten
Beau
Babette
Wim
Lia
(winkel)
Jolanda
Luna
Daan
Marc
Eva
Sophie
Eva
Lisanne
Kitsy
(winkel)
Vincent

21 mrt
27 mrt
2 apr
2 apr
5 apr
6 apr
10 apr
10 apr
13 apr
20 apr
22 apr
24 apr
24 apr
4 mei
10 mei
13 mei
13 mei
22 mei
27 mei
27 mei

Corona
Na 2 jaar is er helaas ook op Balloohoeve
Corona. We gaan hier zorgvuldig mee om en
willen iedereen vragen om extra op te letten.
Heb je klachten (hoofdpijn, verkoudheid,
moe, overgeven) blijf dan thuis en doe een
zelftest.

NLdoet
Op zaterdag 12 maart was het
weer tijd voor NLdoet. Met
een enthousiaste groep
vrijwilligers zijn we aan het
klussen gegaan. De weg met
grind naar de parkeerplaats is
egaal gemaakt, bankjes en
tafels in de lak gezet en ook is
er gewerkt in de dierenweide.
Met z’n allen hebben we veel
werk verricht.
Vrijwilligers bedankt!

Verdrietig nieuws
8 maart 2022
We worden opgeschrikt door het
tragische bericht dat de kleindochter
van Bouwina is overleden. Dit heeft
grote impact op ons allemaal.
Machteloos voelen wij ons naar onze
collega Bouwina.
We hebben met elkaar een grote pan
soep naar Bouwina gebracht om haar
te laten weten dat we ontzettend
meeleven.

Kippen
Op het terras hadden wij een kippen ren
waar de konijnen ook bij in zaten. De
dierenweide gaan we veranderen. Hier
zijn de jongens druk mee bezig. Er zaten
heel veel keien in de grond en deze zijn
opgestapeld bij de ingang van de
Boerderij. De kippen zijn inmiddels
gewend aan hun nieuwe ren en leggen
ook weer eieren. bij de winkel zijn de
jongens druk bezig om een prachtige
dierenweide te maken.

Wij willen de hele familie

Wist u dat….
Wij ook 2
fietsenmakers hebben!

Heel veel sterkte wensen

Kindergroep
Eva is nieuw en komt om
de week het team
versterken!
De kinderen helpen goed
met het verzorgen van de
dieren en werken druk in
de kas met het zaaien.
Maar wat is er nou
mooier, op een zonnige
dag. Met elkaar erop uit t
met de paarden…..

Paardengroep
Door de vele regen konden we op het
Balloërveld lekker door de grote plassen
crossen. Wat was dat leuk!
Nu de zon weer meer schijnt kunnen de
paardjes zonder jas naar buiten.

Team dag

Nieuwe gezichten

Op 2 maart heeft het team van
de Balloohoeve een teamdag
gehad. De ochtend stond in
het teken van rapporteren. In
de middag ging het team naar
buiten voor een opdracht in
het bos.

Eldan is nieuw op de boerderij.
Er zijn 3 nieuwe stagiaires gestart: Rik, Laila en
Melissa.
In de volgende nieuwsbrief zullen ze iets over
zichzelf vertellen.

De tuin
Peter en de jongens hebben in de afgelopen periode veel werk verricht in de tuin en kas. Pers bak,
na pers bak, werd er gemaakt en gelijk ook weer ingezaaid, de kas staat vol!
Op de tuin staan zelfs de eerste plantjes alweer in de grond.

