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Van de boerderij 
De herfst doet langzaam haar intrede. Dat betekent ook dat we het 
zomerseizoen afsluiten en we ons voorbereidden op winter klussen. 
Ondertussen is Niels druk met het opruimen van bladeren en eikels die 
nu van de boom vallen. Zelf genieten we er nog van als we met elkaar 
in het najaarszonnetje koffie kunnen drinken of eten onder de 
overkapping bij de manege.   

Jarigen 
 

Tjitske 7-okt 

Bram 8-okt 

Robbert 8-okt 

Koen 15-okt 

Youri 16-okt 

Annika 26-okt 

Marieke 26-okt 

Teun 29-okt 
 

Roy 7-nov 

Yvonne(winkel) 8-nov 

Jelmer  15-nov 

Jayden  16-nov 

Mats 27-nov 

 

De tuin  
 Op de kleine tuin zijn we nog bezig met het 
poten van knoflook. Op de grote tuin kunnen we 
binnenkort beginnen met de oogst van 
boerenkool, winterprei en spruitjes.   

 

 

Op zaterdag 8 oktober zijn we met een 

hele gezellige groep deelnemers, ouders, 

broertjes en zusje naar de 4 mijl4you 

geweest. Nadat we ons zelf prachtig 

versierd hadden met goudenhoedjes en 

lampjes was het tijd om naar de start te 

gaan. Het was weer erg gezellig onderweg 

met veel publiek. Iedereen is met een 

mooie medaille thuis gekomen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Dierenweide 

Bij de dieren zijn we druk geweest 

met de landelijke afschermplicht voor 

pluimvee. Daarom lopen er 

momenteel geen kippen op de 

dierenweide. Bij het grote kippen hok 

hebben we een groot net gespannen 

om er zo voor te zorgen dat er geen 

poep van wilde vogels in onze 

kippenren kan vallen.  (foto) 

Nieuwe stagiaire. 

Hoi. Mijn naam is Amie,Ik ben 22 

jaar en woon in Groningen. Je 

herkent mij aan mijn rode haar, en 

skinny jeans. Verder hou ik van 

gezelligheid, natuur en dieren. 

Ook maak ik graag foto’s.                

Ik loop een jaar lang stage op de 

woensdag en donderdag. Ik hoop 

veel leerzame en grappige 

momenten met jullie mee te 

maken. Als je vragen hebt zoek mij 

dan gerust op . Liefs Amie    

.  

Nieuwe gasten 
Binnenkort komen er 4 pension 
paarden naar de Balloohoeve. De 
voorbereidingen daarvoor zijn in 
volle gang. Zo is er vorige week 
beton gestort op de plek waar 
nieuwe  groepsboxen komen. 
De pensionpaarden zullen hier 
verblijven; hun eigenaren komen 
naar de boerderij om hun paarden 
te berijden en te verzorgen.  

Deelnemersraad 
In de vergadering van september hebben 
we vast gesteld dat we steeds vaker mee 
praten over onderwerpen vanaf kantoor. 
Voorheen praatten we meer over het 
werk op de boerderij.  
We hebben afgesproken de volgende 
keer de klachtenfunctionaris en 
vertrouwenspersonen uit te nodigen. 
 

Wist je dat.. 

Sarah op 10 oktober 
bevallen is van een 
dochter. Zij heet Juna 

 
 

 


