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Van de boerderij 
We hebben al lekker veel zon gehad afgelopen weken. Denken jullie 
aan het insmeren met zonnebrand? Is wel erg verstandig. En letten 

jullie ook op teken? Even elke dag controleren als je onder de douche 
staat. 

 

Jarigen 
JULI 

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 

 
AUGUSTUS 

Yolanda 3-aug 

Opa 4-aug 

Chayenn 10-aug 

Susanna 26-aug 

Dolf 26-aug 

Ankie 29-aug 

SEPTEMBER 

Maurice 5-sep 

Simone 5-sep 

Tamara  5-sep 

Marjan (winkel) 10-sep 

Patrick 11-sep 

Therese(winkel) 12-sep 

Daniël 15-sep 

Jarno 17-sep 

Peter 26-sep 

Maud 27-sep 

 

Mannenvakantie 
Dit jaar gingen er een hele club mee op mannen 

vakantie naar Giethoorn. Er gingen wat Jongens 

lekker vissen Anderen hebben de fiets gepakt om 

de omgeving te verkennen. Er zijn spelletjes 

gespeeld en een hele moeilijke puzzel van 

Chantal gemaakt.Ook hebben we een bezoek 

gebracht aan kinderboerderij ‘t Erf in Meppel  

 

Dit vonden den mannen van hun vakantie 

Niels “ Was leuk, volgendjaar weer’’ 

Bram ‘’ Dat is wel fijn, vakantie’’ 

Mitchell ‘’ Was fijn, Je hebt vrijheid, lekker in 

relaxmodus’’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ avond 

Voor na  de open dag had Rik onze stagiair 

een spel bedacht voor onze deelnemers. 

We hadden een ronde in de natuur met 

allemaal verschillende spellen. Onder 

anderen bal gooien, spijkerpoepen, 

aardappel lopen, mikado en nog veel 

meer. Na het spel hebben we met zijn 

allen heerlijk gebarbecued  en hebben we  

er nog een gezellige avond van gemaakt 

 

 

Open dag 

Voor het eerst na 3 jaar is er 

weer een open dag geweest 

op de Balloohoeve. Open dag 

houdt in dat mensen van 

buitenaf een rondleiding 

kunnen krijgen op ons erf en 

allemaal informatie kunnen 

vragen aan mensen die er op 

die dag zijn. Er zijn 

verschillende mensen 

geweest die hier gebruik van 

hebben gemaakt. 

Het was dus een geslaagde 

middag.  

Deelnemers die mee hebben 

geholpen. Bedankt !!!! 

 

Pyama party. 

 

Op 8 juli was er door Jenny en 

Yvonne een heuse pyama party 

georganiseerd. Om 19.00 uur 

waren  er ongeveer 20 mensen in 

de meest prachtige pyama’s 

aanwezig op de party. In de 

manege was er een spelletejes 

carroussel gemaakt . Zo was er 

een kruiwagen race en werd er 

koek gehapt. Vervolgens was er 

de nazit met lekkere hapjes eneen 

drankje.  Tussendoor hebben we 

nog stoelendnas gedaan. 

Jenny en Yvonne bedankt voor de 

gezellige avond.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Afscheid Chantal 

Na bijna 5 jaar op de Balloohoeve te hebben gewerkt heeft Chantal afscheid genomen. Zij wil haar horizon verbreden en 

gaat haar loopbaan vervolgen bij de kinderopvang in Rolde. Om zich daarin verder te bekwamen gaat ze ook weer naar 

school. Wij wensen Chantal heeft veel werkplezier toe in haar nieuwe baan en hopen haar nog regelmatig  te mogen 

begroeten op de Balloohoeve.  

Van Chantal hebben we een 

grote klok gekregen voor de 

kippenschuur 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

De tuin. 
 
De tijd van oogsten in de tuin is weer 
aangebroken. Veel van wat er  in het 
voorjaar gezaaid is is nu klaar om te eten. 
Zo hebben we rode bieten, sla , courgettes 
en  vele koolsoorten. Ook de paarse 
sperziebonen zijn heerlijk.  

Paardengroep 
 
Ook de paarden hebben best last 
van het warme weer. Om ze een 
handje te helpen krijgen ze 
vliegenmaskers op zodat  hun ogen 
niet ontstoken raken. Ook helpt 
een zomerdeken goed tegen de 
vliegen. Als of dat nog niet genoeg 
is hebben we zwarte emmers met 
lijm erop in het weiland hangen om 
dazen tegen te gaan.  Deze dazen 
kunnen steken, dit in tegenstelling 
tot de horzel. Deze horzel legt 
alleen maar eitjes op de 
onderbenen van de paarden. 

4Mijl4You 

Op zaterdag 8 oktober is de 4Mijl4You in Groningen. We 

willen vanaf de Balloohoeve met een groep hieraan 

meedoen.  

Zowel deelnemers van door de week als de kindergroep 

zijn van harte welkom om mee te lopen. Als je begeleiding 

nodig hebt dan verwachten we dat je één van je ouders, 

broers of zussen of een begeleider meeneemt. Een aantal 

begeleiders van de boerderij lopen voor de gezelligheid 

ook mee. De organisatie en het vervoer wordt door de 

Balloohoeve geregeld. 

Jullie krijgen allemaal een uitnodiging met meer informatie 

waar je op kunt reageren. 


