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Het is bijna zomervakantie. 

Hier nog anderhalve week dan begint de 

vakantie, maar op andere plaatsen zal het vast 

al begonnen zijn. In de vakantie houden we 

weer 5 verrassingsmiddagen met elk een ander 

thema. Daar kun je, je eigen al voor inschrijven 

wat al vol op gebeurt. Maar we hebben nog 

genoeg plaats. De konijnen en cavia opvang gaat 

ook goed. Er zijn nog een aantal hokken vrij dus 

als je geen opvang hebt kun je nog bellen of 

mailen. Zelf gaan we een poosje op vakantie en 

dan zorgt onze zoon voor de boerderij. Even 

weer op adem komen en uitrusten zodat we er 

weer tegenaan kunnen. We wensen ieder een 

hele fijne zomer toe of je nu weg gaat of thuis 

blijft. Geniet er van. 

Een gekke foto. 

 
Bij het laatste schoolreisje voor de vakantie 

werd er door een moeder even nog een grappige 

foto gemaakt. Een konijn met een zonnebril op. 

Dit konijn is zo mak dat ze alles goed vind. De 

kinderen vonden het geweldig en moesten hard 

lachen. 

Boerderij in de Kijker. 

Dit is een website voor scholen voor 

boerderijlessen.  

Voor een zeer reduceerde prijs kun je per klas 

een les programma kunnen volgen op de 

boerderij. Wij zijn tegenwoordig daar ook bij 

aangesloten. Kijk maar eens op 

www.boerderijindekijker.nl misschien een leuk 

idee voor de scholen waar jullie kinderen 

opzitten. 

De kip met de jonge pauwtjes. 

 
Er lopen nu 3 pauwen rond met jonge pauwtjes. 

Maar ook een kip heeft er 4 geadopteerd. Hoe 

komt dat? Nu er heeft een pauw eieren gelegd 

maar heeft haar nest verlaten, we hebben toen 

de eieren maar onder een broedse kip gelegd en 

daar zijn er 3 van uit gekomen. Eén jonge pauw 

is zijn moeder kwijt geraakt en die konden we 

niet snel meer terug vinden. Maar bij de kip 

heeft hij een prima onderkomen gevonden.  

Moeder kip is erg zorgzaam voor de pauwtjes en 

ze lopen los over de boerderij. Ook zijn ze erg 

mak en lusten ze graag een stukje brood. Dan 

lopen ze bijna over je tenen. Ook een keer 

voeren, ja dan moet je zeker een keer op bezoek 

komen. Bel gerust. 

Gesloten in de vakantie. 

Wij gaan er in de vakantie ook een paar dagen 

tussenuit. Dan neemt onze zoon de boerderij 

voor zijn rekening. De bezoekboerderij is dan 

http://www.bezoekboerderij.nl/
http://www.boerderijindekijker.nl/


gesloten van zaterdag 3 augustus tot maandag 

12 augustus. Wel zijn we telefonisch en via de 

mail bereikbaar. 

Schapenwol te koop. 

We hebben 2 mooie schapenvachten van een 

bruin schaap en 4 van een oussantschaap te 

koop. Een hele vacht van het bruine schaap kost 

10 euro en van de oussant 8 euro. Heb je 

belangstelling bel of stuur gerust een mailtje. 

 
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. 

Vakantieverrassingsmiddagen  in de vakantie. 

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. 

 

Agenda. 

We staan zaterdag 3 augustus in Noordeloos op 

de jaarmarkt die om 9 uur begint. 

En we staan vrijdag 30 augustus op de jaarmarkt 

in Ons dorp in Houten die begint om 14.00 uur 

tot 20.00 uur. U bent welkom om bij onze kraam 

een kijkje te komen nemen. 
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