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Weer een hele leuke boerderijkrant. 

Het is al even geleden dat we een boerderijkrant 

hebben gestuurd. Maar het was dan ook erg 

druk geweest deze zomer op de boerderij. Dan 

moet je soms kiezen wat eerst gedaan moet 

worden. Maar nu hebben we weer tijd om een 

leuke krant voor jullie te maken. En in die tijd 

hebben we veel mee gemaakt op en rond de 

boerderij. 

Gratis reclame in een preachtig tijdschrift. 

We werden door het blad “In de regio” gebeld 

voor een interview. Dit blad wordt bij het 

Reformatorisch Dagblad uitgeven en samen met 

de krant bij de mensen bezorgd. De journalist 

heeft een prachtig stuk over onze boerderij 

geschreven en mooie foto’s toegevoegd. We 

stonden er twee pagina’s groot in. Dat gaf 

prachtige reacties en veel afspraken. Dat was 

hele mooie reclame voor ons. 

 
Op de radio te horen geweest. 

Op dinsdagmiddag 13 augustus werden we 

gebeld op RTV Utrecht. Ze hadden gehoord dat 

we woensdag een verrassingsmiddag hadden en 

wilde graag met de radio komen om er een 

leuke uitzending van te maken. Nu begon die 

middag om half 2 en dat was voor hen te laat 

dus zijn er een moeder met een paar kinderen 

om 12 uur al gekomen. Meneer Robert-Jan van 

het programma “Aan tafel” heeft hier een uur 

lang met boer Jan en de kinderen samen met de 

moeder over de boerderij gelopen en daar werd 

gelijk alles verteld wat er gebeurde op de 

boerderij. Live in de uitzending en zowel boer 

Jan, de kinderen en moeder waren aan het 

woord. Het is allemaal prima gelukt en was echt 

leuk om mee te maken. En verschillende mensen 

hebben het ook gehoord op de radio. We 

worden nog beroemd. 

 
Trouwfoto’s op de boerderij. 

Soms maak je ook hele bijzondere dingen mee. 

 

http://www.bezoekboerderij.nl/


Een achterneef is getrouwd met zijn lieve vrouw 

die dierenarts is. Nu was het hun wens om 

tussen de koeien mooie trouwfoto’s te maken. 

Graag bij ons en dat is dus ook echt gebeurt. Wel 

een uur hebben ze bij ons op de boerderij rond 

gelopen en zijn er prachtige foto’s gemaakt. Het 

leuke was dat wij ook het hele feest hebben 

meegemaakt. Dat was dus echt genieten. 

Een vakantiekaart. 

Wat doe als je op vakantie bent en je konijn zit 

bij ons in de oppas? Dan stuur je natuurlijk je 

konijn een gezellige vakantiekaart. En wij zetten 

dan de kaart bij het hok van het konijn. Zo laat 

je toch zien dat je, je konijn best mis. 

 
Dieren te koop op de boerderij. 

We hebben nog verschillende dieren te koop op 

de boerderij. Zo zijn er nog 3 mooie bruine 

vrouwtjes geiten te koop, 3 mooie ouessant 

schapenrammen te koop, mooie jonge pauwen 

en mooie cavia’s te koop. Ook hebben we nog 

mooie pauwenveren te koop. Belangstelling bel 

gerust op. 

  

Een vreemd dier. 

 
Er liep een vreemd dier in de schuur. Lopen dat 

hij kon. Het was een hagedis die was ontsnapt 

bij de buren. Gevangen met een schepnet en in 

een hokje voor van hamster gezet. Water en een 

blaadje sla gegeven maar daar keek hij niet na 

om. De volgende dag heeft de buurman weer 

gehaald en bij de andere hagedissen gezet. 

Achterlaterjes.  

 
Nog een hele leuke verrassing hadden we 

gevonden. We hadden op donderdag een heel 

gezellig en leuk feest. Opa en oma waren 50 jaar 

getrouwd en samen met de kinderen en 

kleinkinderen hielden ze hier een mooi feest. In 

de middag eerst foto’s gemaakt en daarna een 

leuk spel op de boerderij. De middag werd 

afgesloten met een lekkere maaltijd. De 

volgende dag wilde boer Jan met de trekker weg 

rijden en voelde wat op de zitting liggen. Dat 

was een kaartje met een leuk stickerknoopje 



erin en bij het spel lag er nog één. Wat een leuk 

gebaar en wat een leuke verrassing. 

Schapen uit hun jasje geholpen. 

 
Ook zijn de schapen dit jaar weer uit hun jasje 

geholpen. Zeker met dat warme weer is dat wel 

heel prettig voor ze. Gelukkig staan er veel 

bomen in de schapenweide die lekker schaduw 

verspreiden. Dus na het scheren kunnen lekker 

in de schaduw liggen zonder dat ze gelijk 

verbranden. De vachten zijn al verkocht aan 

mensen die graag vilten op 1 vacht na die gaan 

we zelf verwerken. Het resultaat zal ik 

binnenkort laten zien. 

Een verrassingsmiddag  in de herfstvakantie. 

In de herfstvakantie houden we een 

verrassingsmiddag op woensdag 23 oktober. En 

het thema is “Dierenfeest op de boerderij. Wel is 

het raadzaam om warme kleding en laarzen of 

oude schoenen aan te trekken. Ook gaan we iets 

leuks maken wat je mee naar huis mag 

meenemen. 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? 

  23-10 en 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 op zaterdag 30 november in de 

dorpshuis De Krooshof op Zijderveld van 13.00 

uur tot en met 17.00 uur op een hele leuke 

markt samen met de dieren. 

- We staan op zaterdag 14 december in het 

dorpshuis De Biezen in Hagestein op een 

kerstfair van 16.00 uur tot en met 21.00 uur 

samen met een aantal dieren. 

Een volle boerderijkrant. 

Zo dit is echt weer een volle boerderijkrant 

geworden en we wensen jullie veel leesplezier. 

En wil je een keer komen maak dan gerust een 

afspraak. 
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