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Van de boerderij 
Wat was de maand augustus een warme maand en ook nog eens heel erg droog. 
Gelukkig hebben we met elkaar ervoor gezorgd dat er genoeg te drinken was en dat 
er vooral in de middag niet te hard gewerkt werd. De (school)vakantie is nu weer 
voorbij dus ook de jeugd begint op de boerderij weer met leren.  

Jarigen 
 

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 
 
 

Tjitske 7-okt 

Bram 8-okt 

Robbert 8-okt 

Koen 15-okt 

Annika 26-okt 

Marieke 26-okt 

Teun 29-okt 
 

 

De tuin  
Afgelopen weken is er vooral in de ochtend veel 
in de tuin gewerkt omdat het dan nog niet zo 
warm was. Er werden veel groentes geoogst 
maar ook de eerste eet en sierpompoenen zijn 
geoogst. Deze zijn te vinden in de groente kraam 
en onder de overkapping naast de winkel.  

Nieuwe collega’s 

In september zullen er 2 nieuwe 

begeleiders starten. Liesbeth en 

Anjo komen het team 

versterken. In de volgende 

nieuwsbrief zullen zij zich aan 

jullie voorstellen. 

Daarnaast is ook onze nieuwe 

stagiaire begonnen, Amie. 

Amie zal zich in de volgende 

nieuwsbrief voorstellen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierenweide 

Op de dierenweide groeien de kuikens als 
kool, het duurt nog even en dan kunnen we 
ook zien of het haantjes of hennetjes zijn. 1 
van de baby konijntjes was een mannetje en 

heeft een nieuw huisje namelijk bij Beau. 
Ondertussen zit ook de andere zijdehoen te 

broeden op eitjes, we zijn benieuwd wanneer 
deze uit zullen komen!  

Kindergroep 

Afgelopen maand hebben 
wij het verdrietige nieuws 
gekregen dat Marc is 
overleden. Marc kwam 5 
jaar lang op zaterdag naar 
de kindergroep. 
Het team van de 
Balloohoeve is naar de 
uitvaart geweest en heeft 
daar afscheid genomen. 
Wat zullen we Marc missen 
met z’n allen. Wij wensen 
Willy, Gerrie en Patrick veel 
sterkte met dit grote 
verlies.  

Paardengroep 
De paardjes hebben het de 
afgelopen weken rustig aangedaan, 
het was ook voor hun erg warm. 
Door de warmte en de droogte 
staat er nog weinig gras in het land 
en daarom moest er goed hooi 
gevoerd worden.  

We hebben van onze vaste 

campinggasten een 

prachtig cadeau gekregen 

namelijk nieuwe branders! 

Namens iedereen van de 

Balloohoeve, Bedankt! 

Wil je nog mee 
doen met de  
4 mijl4you en ons 
gouden team 
versterken?  
Opgeven kan nog 
tot 15 september! 

Deelnemersraad 
De raad vergadert weer 
op vrijdag 16 september.  

 

Wist je dat.. 
Ezel Carlos weer 
terug is bij zijn 
baasje omdat hij 
erg gemist werd. 

 


