BalloohOEve!
Op de boerderij
Ook op de boerderij maakt de herfst langzaam haar intrede. De pompoenen worden met honderden
tegelijk uit de tuin gehaald, de dieren genieten van het laatste zonnetje en wij trekken in de ochtend de
lange broek weer aan. Op 7 oktober gaan we nog gezellig een dagje uit met elkaar, en daarna is het toch
echt de tijd om ons klaar te gaan maken voor de winter!
Dagje uit
Ons jaarlijkse dagje uit is dit jaar op 7
oktober in de Bonte Wever. Zoals elk jaar
wordt er die dag niet gewerkt. In de
ochtend kun je dus gewoon thuis blijven
en om 11.45 uur verzamelen we bij de
Bonte Wever.

Jarigen
Oktober & November
Tjitske
Bram
Koen
Annika
Teun
Roy
Yvonne
Jayden G
Mats

7 okt
8 okt
15 okt
26 okt
29 okt
7 nov
8 nov
16 nov
27 nov

Tuin

Nieuwe collega
Mijn naam is Aaldert en sinds 1 september
ben ik werkzaam bij de Balloohoeve. Ik
woon in Gieten samen met Lucie. Wij
hebben twee kinderen en een kleinzoon. In
mijn vrije tijd doe ik af en toe een triatlon.
Daarnaast ben ik graag bezig met onze
dieren en de tuin. In oktober hopen we
puppies te krijgen bij onze hond Evy. Ik ben
ongeveer 28 jaar werkzaam in de zorg
vanuit mijn achtergrond als dierverzorger.
Mijn eerste maand op de Balloohoeve is mij
erg goed bevallen.

In de tuin zijn we ook heel druk bezig met van
alles, zoals uien netjes maken voor de winkel,
druk bezig met alle onkruid uit de plantjes die
nog in de grond staan. En de boerenkool en
andijvie, sla moeten nog heel even blijven staan.
Er liggen ook weer heel veel pompoenen in de
kraam bij de winkel. LET OP! Vanaf 1 oktober is
het groentetas-seizoen voorbij!

4 Mijl 4 You

Paarden

Op 9 oktober gaan we met z’n allen
naar de 4 Mijl 4 You! De
startnummers zijn besteld zijn
intussen binnen. We verzamelen om
18.45 uur op de boerderij, hierover
deze week bericht

Op de paardengroep zijn we druk
bezig met de voorbereidingen voor
de herfst. De paarden haren alweer
uit, en krijgen langzaamaan weer
een dikke wintervacht. Ook Binky en
Marloes worden in deze maanden
extra verwend, zodat ze goed de
winter door kunnen komen.

Kindergroep
De kindergroep blijft maar
groeien! In de afgelopen periode
hebben we ook Bart nog mogen
verwelkomen bij de club. Ook
namens de rest van de
Balloohoeve: Welkom Bart!

Omdat Kaya tijdens het lopen voor
de kar wat last krijgt van haar
voetjes, staat ze sinds kort op
hoefijzers. De ijzers zorgen ervoor
dat haar hoeven minder worden
belast tijdens het trekken van de kar.
Zo kan Kaya iedere keer vrolijk met
ons mee! 😊

Kippen
De kippenboys zorgen iedere dag voor de
kippen. Ze hebben het er maar druk mee.
Aaldert is bezig met het maken van een
nieuw kippenhok voor de kippen achter de
manege. Dan kunnen ze daar ook lekker
genieten.
De eendjes lopen niet meer in de kleine
dierenweide. Ze zijn naar het grote hok
verplaatst achter de kippenschuur.

Hallo iedereen,
Mijn naam is Anika Pijpstra,
en ben 18 jaar oud.
Ik woon in Oosterhesselen
samen met mijn ouders en
grote zus.
Ik ben de nieuwe stagiair op
de dagen woensdag,
donderdag en vrijdag.
De opleiding die ik doe is
Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker, op niveau 4.
Ik vind het leuk om te
sporten, en met paarden
bezig te zijn.
Wil je nog meer over mij
weten, spreek mij gerust aan.
Groetjes!
‘
Wist je dat?..

Bouwina afgelopen week
oma is geworden van een
kleindochter?!
Oma, gefeliciteerd!

