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Het zomert al aardig dit jaar. 

De meeste dieren lopen nu buiten bij ons op de 

boerderij, ook de koeien lopen lekker in de wei 

en worden 2 keer per dag buiten gemolken in 

een doorloopmelkwagen. Ze krijgen elke dag 

lekker vers gras en ze geven daar hele lekkere 

melk van. Deze melk gaat naar de melkfabriek in 

Schoonrewoerd waar o.a de Leerdammer Kaas 

van gemaakt wordt. 

 
Als de koeien buiten lopen dan wordt de stal 

helemaal schoon gemaakt en aangekleed. Daar 

ontvangen we dan grote groepen in. Dat is dan 

een grote feestzaal. Ook breekt dan de tijd aan 

om het gras te maaien. 

 
Dit keer werd er 10 ha gelijk gemaaid. Nadat 

eerst alles goed werd nagekeken of er geen 

weidevogels aan het broeden waren is er 

gemaaid. Meer dan 140 grasrollen zijn er na huis 

gereden wat voor de winter weer als wintervoer 

dient voor de koeien. Het kuilgras is erg mooi 

binnen gekomen en daar zijn we erg blij mee. 

Bijzondere dingen die je op de boerderij ziet. 

Bij ons op de boerderij zie je vaak bijzondere 

dingen en ook hele mooie dingen. Zo zag Boer 

Jan de Rode Wouw overvliegen, helaas geen 

foto maar wat was het een mooie vogel volgens 

Jan. Ook zagen we een mooie zwaan met jonge. 

 
Ze kruipen bij moeder op de rug om heerlijk te 

kunnen uit te rusten. En dan hebben we nog een 

leuk zoekplaatje met een uilskuiken. 
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Piet de Pauw. 

 
Met Piet de pauw beleven we ook steeds weer 

nieuwe leuke dingen, soms gewoon komisch. Wilde 

hij nu proberen om met de skelter te gaan rijden ☺, 

hij zit er wel heel mooi voor klaar. 

Schapenwol te koop. 

We hebben 5 mooie schapenvachten van een 

Schoonebeker te koop. Een hele vacht kost 15 euro. 

Heb je belangstelling bel of stuur gerust een mailtje. 

 
Nieuwe spelletjes. 

We hebben weer drie hele leuke spelletjes gemaakt 

voor kinderen, een memoriespel. 

 

Ze zijn leuk vooral voor wat jongere kinderen. Helaas 

was er een minder aardig iemand op de boerderij. 

Die heeft al 1 spel gesloopt, nu maar nieuwe klepjes 

sparen om het spel te kunnen maken. 

Pauweneieren onder de kip.  

Omdat er een vrouwtjes pauw haar nest heeft 

verlaten hebben we zes pauweneieren onder een 

broedse kip gelegd. Nu 28 dagen wachten of ze 

uitkomen. Dat is spannend, nog even afwachten. 

Kalkoenen. 

We hebben rare kalkoenen. Twee vrouwtjes hebben 

eieren gelegd in 1 nest en zijn samen gaan broeden. 

Het waren wel 20 eieren maar of dat het een goed 

idee was daar hebben wij onze vraagtekens bijgezet. 

Toch al wel resultaat er zijn 2 jonge kalkoentjes 

uitgekomen. Er op letten daar hadden ze geen tijd 

voor, ze lieten ze maar lopen. Daarom maar onder de 

lamp in een klein hokje. Zodra ze groter zijn mogen 

bij de kalkoenen. 

 
Vakantie oppas voor konijnen, cavia’s en hamsters. 

Wilt u in de zomer op vakantie en u weet geen raad 

met u huisdier. Wij willen met liefde op u konijn, 

cavia of hamster passen. En u kunt zorgeloos op 

vakantie. We vragen een vergoeding van € 1,50 per 

dag per dier. 

 



 

Hooi, gras, water is er voldoende we vragen of u 

alleen het hard voer mee wilt nemen. Ook hebben 

we verschillende hokken beschikbaar. Wilt u liever u 

eigen hok meenemen, dat mag ook. Bel of mail 

gerust om een plaatsje te reserveren voor u huisdier. 

Agenda/ avondwandeling. 

-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.  U kunt zich hier nog voor 

opgegeven tot vrijdagmiddag 4 uur. Het gaat weer 

een hele gezellige avond worden. 

 

Neem gerust u/jullie verrekijker mee. We hebben 

wel een aantal beschikbaar maar niet voor iedereen. 

Vakantieverrassingsmiddagen  in de vakantie’s.  

In de zomer houden we vijf verrassingsmiddagen op 

verschillende dagen. En elke keer hebben we een 

ander thema. Dus wat we gaan doen is een 

verrassing. Wel is het raadzaam om met warm weer 

een stel droge kleren mee te nemen en een 

handdoek. Dan kunnen we er wel eens een 

waterballet van maken. De kosten om mee te doen is 

8 euro per persoon en daar wordt je de hele middag 

voor bezig gehouden en je wordt verwend met 

verschillende hapjes en drankjes. Je moet je wel 

opgeven en dat mag nu al en dat kan tot de dag zelf 

tot 12.00 uur maar vol = vol. 

 

 

 

 

 

Vakantie Verrassingsmiddagen. 

Wanneer? 

  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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