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Van de boerderij 
Daar is hij dan, de eerste nieuwsbrief van 2023! Voordat we allemaal 

een weekje vakantie hadden is het toch ook al flink koud geweest 
buiten en hebben we het met z’n allen erg druk gehad met de 

voorbereidingen voor de kerstmarkt en natuurlijk ook tijdens de 
kerstmarkt zelf. We hebben nog met elkaar een kerstbrunch gehad en 
zijn aan het oliebollenbakken geweest. Al met al was het een drukke 

december maand. 

Jarigen 
Eldan 1-jan 

Klaas 14-jan 

Aaldert 14-jan 

Kay 17-jan 

Alidus 18-jan 

Gea  (dnr) 18-jan 

Mika 28-jan 

Wietse 28-jan 

Levi 28-jan 

 

Danny L 1-feb 

Jenny 5-feb 

Trijnie (dnr) 9-feb 

Kyan 11-feb 

Gert Jan 13-feb 

Thomas 14-feb 

Rick  27-feb 

 

Tuin en hout 
Voor de tuin zijn alle zaden weer besteld, 

dit betekend dat we over goed een maand 
weer bezig kunnen met zaaien. Ook bij het 
hout wordt niet stil gezeten, de afgelopen 
periode is er heel wat hout weg gebracht 

en kan er nog veel meer gekloofd worden, 
er zijn namelijk 2 nieuwe kloofmachines 
bij gekomen, dit betekend dat we nu 4 

kloofmachines hebben! 

Iedereen de beste 

wensen voor het 

nieuwe jaar! 

Wist je dat.. 
Sarah weer terug is van 

zwangerschapsverlof 

Kindergroep 

Ook met de kindergroep hebben 

we de december maand gezellig 

afgesloten. We begonnen met 

een gezamenlijke brunch en 

vervolgens werden er spelletjes 

gespeeld. We sloten af met een 

BINGO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

Afscheid Liesbet 
Op 21 december hebben we met z’n allen afscheid genomen van Liesbet. 9 Jaar is Liesbet 

werkzaam geweest bij De Balloohoeve, eerst in de winkel en daarna op de zorggroep, waar zij 
met passie in de zorgmanege heeft gewerkt.  

Wij wensen Liesbet heel veel succes met haar nieuwe onderneming. 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierenweide en kippen 

Op de dierenweide en in de 

kippenren is het helaas nog 

steeds rustig, de kipjes en 

eendjes mogen nog niet weer 

vrij rond lopen door de 

afschermplicht. Wel lopen in 

de dierenweide de konijntjes 

vrolijk rond, mama cavia en 

haar jongen blijft nog even in 

haar 

Diplomering Annika  

Annika heeft haar diploma Assistent 

plant, dier of (groene) 

leefomgeving. In ontvangst mogen 

nemen. Annika, van harte 

gefeliciteerd! 

Afscheid Koen 

Op 14 december heeft Koen afscheid genomen van de Balloohoeve. Koen heeft 12,5 jaar bij de 

Balloohoeve gewerkt en mocht dan ook nog zijn klok in ontvangst nemen. Koen gaat aan het werk bij 

een wildopvang in Groningen. Wij wensen Koen heel veel succes en plezier met zijn nieuwe avontuur  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijhal 

In de rijhal zijn naast onze eigen 

kerstmarkt ook in de afgelopen 

periode een hoop andere 

activiteiten geweest. Zo hebben 

wij de boven in de rijhal 

vogelvereniging De Bosfluiters 

mogen ontvangen. Er is in de 

rijbak een klein dierenshow 

geweest en ook de Bartje 200.  

Kerstmarkt 
De kerstmarkt was een groot 
succes, met maar liefst 5000 
bezoekers! Met z’n allen zijn 

we druk bezig geweest met de 
voorbereidingen en is iedereen 
hard aan het werk geweest om 

mooie en lekkere dingen te 
maken die verkocht konden 

worden in de kraam. Ook 
tijdens de markt heeft 

iedereen goed zijn best gedaan 
om het tot een succes te 

maken en dit is zeker gelukt. 
 

 


