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Voorjaar op de boerderij. 

Het is echt voorjaar op de boerderij de stallen staan 

vol met jonge dieren. Het begon met de cavia’s en de 

kalfjes. Daarna zijn er 11 jonge geitjes geboren. Toen 

kwamen er nog meer kalfjes en cavia’s bij. De 

schaapjes lieten op zich wachten maar afgelopen 

week werd de één na de ander geboren en nu lopen 

er 6 kleine hummeltjes bij. Ook heeft het konijn 

gejongd dus het is een hele beestenboel op de 

boerderij.  De foto is van de jongste lammetje. 

 
Kraamfeest op de boerderij. 

Al die jonge dieren zijn zo lief, leuk, knuffelbaar en 

aaibaar. Daarom houden we een KRAAMFEEST op de 

boerderij.  Namelijk op  zaterdag 20 april. Dan mag je 

kennismaken met alle dieren, ze aaien, sommige 

mogen ook vastgehouden worden. Er mogen foto’s 

worden gemaakt en je mag oud brood meenemen 

om ze te voeren.  

 

Ook kun je een speurtocht over de boerderij doen.  

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.  Ook is het handig om makkelijke speelkleding 

aan te doen en laarzen of oude schoenen. Het wordt 

een hele gezellig middag met allemaal leuke dingen 

die je kunt doen. 

De verlichte proeverijen. 

 
We hebben in februari met de verlichte proeverijen 

mee gedaan. Drie weken waren we elke donderdag, 

vrijdag en zaterdagavond geopend van 19.00 uur tot 

22.00 uur. Voor ons was het een groot succes. Meer 

dan 500 bezoekers zijn er over de 9 avonden bij ons 

op bezoek geweest. Er zijn zelf Fransen en Italianen 

op bezoek geweest. Het  was ook weer allemaal erg 

gezellig. 

Mooie luchten. 
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Soms kun je erg mooie luchten hebben, zeker als je 

wat verder van je af kan zien. Deze foto willen we 

jullie ook dan laten zien.  We zeiden tegen elkaar we 

kunnen bijna boter, kaas en eieren spelen in de lucht 

met al die vakjes. Als die strepen worden veroorzaak 

door vliegtuigen en dan krijg je dit. 

Gehaakte boerderijdieren. 

Ik doe vreselijk graag handwerken en als ik even op 

de stoel zit en niets hebt te doen ben ik al bezig met 

handwerken. Dat zullen vast wel eens mensen gezien 

hebben als we op een markt staan. Allerlei 

verschillende gebreide dieren staan er dan op de 

kraam. Nu ben ik weer lekker aan het haken en zijn 

we nieuwe dieren aan het maken voor de kraam. 

 
Dit varkentje in de modder is er 1 van. De koe in de 

wei is ook af, de tractor met kar en de boer ook.  

De pinken zijn naar buiten toe. 

 
De eerste pinken dat zijn de koeien die 1 jaar zijn 

geworden zijn afgelopen zaterdag naar buiten 

gegaan. Met een paar gekke sprongen rende ze door 

het gras heen. Nu nog even wachten want 

aankomend weekend  geven ze minder lekker weer 

op, gaat de temperatuur omhoog dan kunnen de 

koeien naar buiten en kunnen we de koeiendans 

weer beleven. 

Melk. 

Elke dag krijgen de kalfjes 2 x per dag melk te 

drinken naast vers water, hooi en brokjes. Deze 

negen kalfjes drinken elke dag nu nog 40 liter melk 

met elkaar op. En dat in een mum van tijd op. Dit 

wordt langzaam afgebouwd tot ze zonder kunnen. 

 
Een eigenwijs geitje. 

 
Een lekker eigenwijs geitje wat graag ontsnapt en 

denk dat hij wel alleen de kruiwagen kan leeg eten.  

Agenda 

 - Op zaterdag 20 april houden we een Kraamfeest op 

de boerderij.  Je kunt je eigen hier  voor opgeven via 

de telefoon 0345-619887 of via de mail. Geef de 

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



we het programma kunnen aanpassen aan de leeftijd 

van de kinderen. 

-  Op zaterdag 27 april staan we op de Koningsmarkt 

in Leerdam. De markt begint om 8.30 uur. 

- Op maandag 29 april is er in de feesttent op 

Schoonrewoerd aan de Kerkweg een hele gezellig 

feestmarkt voor iedereen. Het begint om 19.00 uur 

tot 22.00 uur. Wees welkom. 

- Vakantieverrassingsmiddag op vrijdag 3 mei is er 

weer een hele leuke verrassingsmiddag van half 2 tot 

half 5. Hiervoor kun je, je eigen ook voor opgeven.- - 

-Vrijdag 7 juni houden we een avondwandeling over 

de boerderij. Ontdek de natuur en de biodiversiteit 

op onze boerderij. Het begint om half 8 en duurt tot 

half 10. Incl. diverse consumpties zijn de kosten 8 

euro per persoon.  

Dit hebben we nog meer verrassingsmiddagen. 

Wanneer? 

Vakantie Verrassingsmiddagen. 

Wanneer? 

 03-05, 26-07, 01-08, 14-08, 21-08, 

27-08, 23-10, 28-12-2019. 

 Hoe laat? 

Van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

 

 

 

Waar? 

Bij Bezoekboerderij Het Achterhuis 

Hoogeind 20a  4143 LX 

Leerdam  0345-619887 

Meer info? 

Kijk op www.bezoekboerderij.nl 

Opgeven: 

Graag via info@bezoekboerderij.nl 

of per telefoon. 
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