BalloohOEve!
NIEUWSBRIEF 22
Van de boerderij
Het is volop voorjaar op de boerderij. De groente plantjes gaan weer de tuin in en
de kas staat nog steeds bom vol met nieuwe plantjes. Naast dat we vorige maand
lammetjes op de boerderij hadden zijn er nu ook kleine kuikentjes.
Voorjaarsmarkt

Jarigen
Marc
Eva
Sophie
Eva
Lisanne
Kitsy(winkel)
Vincent
Merel(winkel)
Rik (stagiaire)
Jip
Roelof
Mirjam
Mitchell

4-mei
10-mei
13-mei
13-mei
22-mei
27-mei
27-mei
3-jun
11-jun
14-jun
16-jun
22-jun
25-jun

Op 16 april kon ook de
voorjaarsmarkt weer
doorgaan op de Balloohoeve!
Het was een groot succes met
ontzettend veel bezoekers, en
wat hebben we een geluk
gehad met het weer! Vanuit
onze eigen kraam zijn er heel
veel plantjes verkocht, ook de
zelfgebakken cakes zijn
allemaal verkocht!

Paasbrunch
Na twee jaar mochten we eindelijk weer
met z’n allen brunchen! De tafels waren
rijkelijk gedekt met heerlijke broodjes.
Zo hadden we suikerbrood, warme
broodjes, croissantjes, saucijzen
broodjes en nog veel meer. Iedereen
heeft heerlijk zitten smullen en met
elkaar gekletst.

Even voorstellen!
Hoi,
Mijn naam is Melissa en ik ben 18 jaar. Ik
zit op het Drenthe college in Assen. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om met
dieren bezig te zijn of met vriendinnen af
te spreken. Sinds februari loop ik stage
op de Balloohoeve en ik blijf hier tot juli.
Ik hoop hier een leuke tijd te hebben met
alle deelnemers en begeleiders.
Uiteraard ook wat te leren in de praktijk
voor mijn opleiding. Als je nog vragen
hebt, ben ik op donderdag en vrijdag
aanwezig en kun je me altijd aanspreken!

Mannenvakantie
Eindelijk mag het weer! De mannen vakantie
gaat weer door! De mannen hebben er
ontzettend veel zin in, tijdens het werken is dit
dan ook vaak onderwerp van gesprek. De reis
gaat richting Giethoorn en zal plaatsvinden in
de eerste week van juni.

De tuin
Zowel op de grote als de kleine tuin is in de
afgelopen tijd veel werk verricht. De grote wordt
nu helemaal gebruikt, dat betekent dat er dit jaar
super veel groentes verbouwd kunnen worden.
De prei, kolen en de aardappelen staan dan ook
alweer in de grond. Naast de groenten staan er
ook snijbloemen in de tuin, de tulpen zijn
momenteel al te koop in de winkel.

Dierenweide
Een grote groep, onder leiding van Aaldert, is
de afgelopen tijd druk bezig geweest in de
dierenweide bij het terras van de winkel. Alles
is eruit gehaald er zijn nieuwe konijnen
hokken op gekomen, er is nieuw gras in
gelegd en er zijn ook al 3 nieuwe kipjes die
gezellig rondscharrelen op hun nieuwe plekje.
De dierenweide is nog niet af, maar het ziet er
nu al erg gezellig uit!

Kindergroep
De kinderen zijn ook in de
weekenden weer hard aan
het werk geweest. De
dieren worden elke
zaterdag weer goed
verzorgd en ook wel een
beetje verwend natuurlijk.
De jongens en meiden zijn
hard aan het werk bij het
hout maar ook in de kas.
Potjes vullen en vervolgens
bonen zaaien. Op de tuin
zelf helpen de kids ook
goed mee met het ontkruid
weghalen en het
watergeven van de planten.

Even voorstellen!
Hoi mijn naam is Rik. Ik ben 24 jaar en zit
op school in Groningen. In mijn vrije tijd
houd ik ervan om te vissen of te
voetballen. Sinds februari loop ik stage op
de Balloohoeve en blijf hier een heel jaar.
Ik hoop veel samen te werken met alle
deelnemers en veel van mijn stage te
leren. Als je mij ziet of meer van mij wilt
weten, spreek mij gerust aan!

Wist je dat..
Toby een
vriendinnetje
heeft! En ze
heet Bibi

Paardengroep
Kaya heeft sinds kort
hoefschoenen. Kaya had onlangs
geen hoefijzers meer en liep
daardoor gevoelig, nu met haar
nieuwe schoenen loopt ze weer als
vanouds! Verder genieten de
paarden van het mooie weer en
staan ze ook weer dag en nacht in
de wei.

