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Coronavirus in het land. 

Het zijn nu rare tijden op het ogenblik. We 

moeten zoveel mogelijk in huis en op het erf 

verblijven. Het werk op de boerderij gaat 

gewoon door maar we mogen geen bezoekers 

ontvangen op de bezoekboerderij. Dat is wel 

heel erg stil. Maar dat geldt voor iedereen. We 

moeten allemaal thuis blijven. 

 
Schilderen. 

Omdat we nu geen bezoekers mogen ontvangen 

zijn we alle spelletjes aan het opknappen, 

repareren wat kapot is en alles krijg weer een 

fris kleurtje zodat het zo meteen klaar is als we 

weer open mogen.  

 
Jonge dieren.  

Ook hebben we een geboortegolf op de 

boerderij gehad. Er zijn jonge konijnen, cavia’s, 

kalfjes, jonge geitjes en kalfjes geboren. Het is 

echt een hele beestenboel op de boerderij. 

Jammer dat er nu niemand mag komen kijken. 

Daarom maar wat foto’s zodat jullie toch 

kunnen zien. 

 
En je kunt wel zien dat wij hele bijzondere 

kalfjes hebben met een witte streep op hun rug, 

Dat zijn witrikken. Zoek maar eens op, op de 

computer. 

 
Er zijn 13 geitjes geboren. De eerste eind 

december en de laatste in maart. Ook hebben 

we een drieling erbij lopen. 

 

http://www.bezoekboerderij.nl/


En het eerste lammetje is geboren op woensdag 

25 maart. 

Filmpjes op Facebook en op de Website. 

 
Omdat we nu geen bezoekers mogen ontvangen 

hebben we wat nieuws bedacht. Elke werkdag 

maken we nu een filmpje over een diersoort en 

daar vertellen we leuke wetenswaardigheden 

over. Deze filmpjes zetten we elke werkdag op 

facebook en dan komt hij ook op onze website 

www.bezoekboerderij.nl staan. Dit hebben we 

afgelopen week gedaan voor de kinderen. We 

krijgen er hele leuke reacties op. Ook zetten we 

er elke dag een leuke knutsel bij zodat je, je 

eigen boerderij kunt bouwen. Je kunt ook een 

mail sturen naar ons dan krijg je hem over de 

mail thuis gestuurd. We hebben er al 1 over de 

koeien genaakt, de geitjes, de kalfjes,de schapen 

en vandaag over de konijnen. Maandag gaan we 

weer verder met deze leuke filmpjes. We willen 

dit blijven vol houden tot er weer bezoekers 

mogen komen. Dus neem gerust een kijkje en 

laat een reactie achter. 

Knikkerpot. 

 

We hebben ook weer een leuk klein nieuw 

onderdeel erbij, een knikkerpot. Dan kunnen de 

kinderen zich lekker vermaken als de ouders op 

het terras zitten. 

Plas-Dras 

 
De Plas-Dras is ook weer gevuld en de grutto’s 

staan weer in de bak. Als je een goede 

verrekijker hebt kun je vanaf de weg hem zien. 

Dus als je met de auto rondrijdt kun je stoppen 

en even een kijkje nemen.  

Verrassingsmiddagen in de zomer vakantie. 

In de zomervakantie houden we weer 

verrassingsmiddagen als dat weer mogelijk is.  

We willen dan er 10 houden op de volgende 

datums: dinsdag 21 juli, donderdag 23 juli, 

maandag 27 juli, woensdag 29 juli, dinsdag 11 

augustus, vrijdag 14 augustus, maandag 17 

augustus, donderdag 20 augustus, dinsdag 25 

augustus en zaterdag 29 augustus. En het thema 

is “Zomer op de boerderij” met telkens iets 

anders te doen. Wel is het raadzaam om te 

kijken naar het weer want bij warm weer gaan 

we lekker met water knoeien. De kosten om 

mee te doen is 8,50 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.  Je kunt je eigen 

er al voor opgeven. 

Is de corona nog niet over en mogen we niet 

open dan gaat het niet door, zonder kosten voor 

jullie.  

Voor iedereen veel sterkte en komt deze 

periode gezond door. 

http://www.bezoekboerderij.nl/


 



 

 


