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Van de boerderij.. 
Wat een reuring afgelopen maandagochtend op het erf! De mannen gingen na twee jaar eindelijk weer op 

mannenvakantie. Dit jaar vertrekken ze richting Giethoorn. In de volgende nieuwsbrief volgt er vast een hele 
reportage over hun belevenissen en avonturen! Veel plezier mannen! 

De hardwerkende ‘achterblijvers’ worden ook zeker niet vergeten. We maken er met elkaar een gezellige 
week van!  

Jarigen 
 
Merel(winkel) 3-jun 

Rik (stagiaire) 11-jun 

Jip 14-jun 

Roelof 16-jun 

Mirjam 22-jun 

Mitchell 25-jun 

 
Ibrahim 1-jul 

Linda(winkel) 3-jul 

Willy 4-jul 

Roely 10-jul 

Sandra 10-jul 

Niels 18-jul 

Danny B 20-jul 

Gonnie 23-jul 

 

Dierenweide 
De afgelopen maand is er heel wat gebeurd in de 
dierenweide. Eerst mochten de kuikentjes naar 
buiten en die rennen nu vrolijk rond. Op 25 mei 
zijn de baby konijntjes geboren. Hoeveel het er 
precies zijn weten we nog niet, ze liggen goed 
verstopt en lekker warm in het nest.  
 
Afgelopen maand werd ook 1 van de cavia’s wel 
heel erg dik en je raadt het al, ook deze heeft 
baby’s gekregen. 2 kleine cavia’s rennen nu door 
het hok heen en verstoppen zich ook vaak onder 
het stro. Kun jij ze vinden?  

Deelnemersraad 

In de vergadering heeft Koen afscheid 
genomen van de raad. Hij is minder vaak 
aanwezig op de boerderij. 
We hebben de paasbrunch en de 
voorjaarsmarkt geëvalueerd. Beide 
activiteiten waren goed georganiseerd 
en zijn belangrijk voor de boerderij. We 
hopen dit jaar met kerst weer te kunnen 
brunchen. 
Onze volgende vergadering is op 15 juli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat.. 

Konijntjes 

worden 

geboren in 

een nest en 

de eerste 

weken alleen 

maar slapen. 

Tuin 
 

We blijven in de tuin flink bezig  met het 
schoffelen en verder onderhouden  van 
de gepote groenten! De eerste kroppen 

sla, koolrabi en veeeele moestuinplantjes 
liggen voor bij de winkel te wachten op 

hun nieuwe eigenaar. 

Paardengroep 

Op de paardengroep blijft het 

een gezellige drukte. De veulens 

zijn inmiddels geen veulens 

meer, maar heuse Twenters! Ze 

worden steeds meer 

meegenomen in de activiteiten 

in en om de manege om ze 

alvast kennis te laten maken met 

het vak.  

Ook hebben we een nieuwe kar, 

waar we heerlijk op kunnen 

zitten tijdens onze ritten over 

het Ballooerveld!  

De kippen 
 

De kippen genieten nog 
altijd volop van hun 
mooie kippenvila. 

Inmiddels zijn ze voorzien 
van zwembad en 

privéstrand en hebben ze 
een nieuwe haan in het 

hok. Aaldert en de 
jongens zijn dagelijks 

druk met ze in de weer!  
 

De kuikens lopen nu in 
de dierenweide en 

groeien als kool. Hebben 
jullie trouwens de drie 

knuffelkippen al gespot? 

Kindergroep 
 

Op de kindergroep zijn we 
inmiddels flink op elkaar 
ingespeeld en werken we 

gezellig met elkaar samen! 
Naast hard werken maken we 

ook veel plezier met elkaar; kijk 
maar eens naar de foto’s! 

 
LET OP!  

Op zaterdag 25 juni is er i.v.m. 
de TT van Assen GEEN 

kindergroep!  
 

Wel nodigen we alle kinderen 
van de kindergroep uit op 

zaterdag 9 juli voor de 
kindergroep BBQ! Beide 

groepen zijn overdag 
welkom.Bericht hierover volgt 

nog! 


