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Koud weer. 

Het is nog wel officieel nog geen winter maar het is 

al best koud geworden. Maar het blijft droog weer 

met af en toe een beetje regen. In het land is het nog 

droog en kun je overal goed lopen. Alleen het gras 

groeit bijna niet meer. Bij ons in de winter gaan de 

feestjes gewoon door alleen nu minder op het veld 

en meer in de stallen waar het nu heel gezellig is met 

alle dieren. 

Dieren op stal. 

 
De koeien zijn naar binnen gekomen omdat het gras 

bijna op was. Alleen de pinken, dit zijn de 1 jarige  

bijna 2 jarige koeien lopen nog buiten. We hadden 

het hele pad afgezet met hekken en karren zodat ze 

netjes naar binnen konden en niet konden 

ontsnappen. Maar dat ging prima en liepen keurig 

naar stal, een beetje dringen bij de deur maar dat 

was dan ook alles. 

 

Ook de geitjes en de konijnen en cavia´s zijn nu 

allemaal binnen. Sommige dieren hebben een nieuw 

baasje gevonden waar ze het goed naar hun zin 

hebben. 

De verrassingsmiddag in de herfstvakantie. 

In de kerstvakantie houden we weer een 

verrassingsmiddag, namelijk op vrijdag 28 december 

en op donderdag 3 januari 2019. We hebben het 

thema “winter op de boerderij”, ook gaan we die 

middag iets leuks maken. Voor de grote kinderen 

een vogelhuisje schilderen en versieren en voor de 

kleintje is er keus uit verschillende kleine knutseltjes. 

De middag begint om half 2 en duurt tot half 5 en 

een geheel verzorgde middag kost € 8,00 per 

persoon. Je kunt je eigen  opgeven via telefoon of 

mail.  

 
Kalkoenen. 
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Van de lente hebben we een paar kalkoeneieren 

gehad en die uitgebroed in de broedmachine. Deze 

zijn uitgekomen en deze dieren hebben een super 

goed leven bij ons op de boerderij. Zoals je op de 

foto zie zijn ze flink gegroeid. En nee, deze worden 

echt niet met de kerstdagen opgegeten. Het 

mannetje staat al volop te pronken naar zijn 

vrouwtjes. Nu maar afwachten of we volgend jaar 

jonge kalkoentjes krijgen. 

Raad welk dier je hier ziet. 

Zo af en toe zie je iets leuks. Hier is een dier verstopt. 

Kunnen jullie zien welk dier dit is wat zo goed is in 

verstoppertje spelen? 

 
Als je het wilt kan ik een grote foto opsturen, stuur 

dan even een berichtje. 

Knotwilgen. 

 
Dit is ook een terugwerkend werkje wat elk jaar 

moet gebeuren. Dan wordt er weer van een aantal 

knotwilgen de takken afgezaagd. Dat gebeurd zo 1 x 

in de 2 á 3 jaar. Zo hou je de knotwilgen gezond. Dit 

jaar zijn er 2 grote kruiwagens vol geschonken met 

droog hout voor de Lichtjesavond in Leerdam. Zo 

heeft het hout weer een goed doel.  

Schapenwol. 

We hebben zoals de meeste van jullie wel weten een 

paar schaapjes lopen. Deze wol en andere soorten 

wol zijn ook bij ons te koop. Maar nu zijn we zelf ook 

aan het experimenteren gegaan met deze wol. 

Gewassen, gekamd met kammen en een 

kaardenmolen en daarna op een groot stuk satijn de 

wol in laagjes neer gelegd. Daarna goed strak 

opgerold en weer gewassen in de wasmachine. Kijk 

het resultaat een mooie lap gevilte wol. Daar gaan 

we iets leuks van maken. 

 
Gesloten. 

Met de beide kerstdagen en Oud en Nieuwjaarsdag 

en van 15 januari tot met 18 januari zijn wij gesloten.  

Onze zoon zorgt dan voor de dieren en de boerderij 

maar we doen dan geen feestjes organiseren. De 

dagen voor en naar die vrije dagen staan we graag 

voor iedereen klaar. 

Agenda/markten. 

- Vrijdag 14 december staan we op de wintermarkt in 

het dorpshuis van Schelluinen van 15.30 uur tot 

21.00 uur. Dit dorpshuis is te vinden op de 

Commanderijstraat nr. 9. Een hele gezellig markt 

waar voor jong en oud van alles is te doen.  

- Op vrijdag 28 december en donderdag 3 januari 

2019  houden we weer een verrassingsmiddag bij ons 

op de boerderij in de kerstvakantie. Je kunt je eigen 

hier al voor opgeven via de telefoon 0345-619887 of 

via de mail info@bezoekboerderij.nl. Geef de 

leeftijd(en) van de kind(eren) ook gelijk door zodat 

we het programma kunnen aanpassen aan de leeftijd 

van de kinderen. 
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