
Welkom op de kinderboerderij



Beste bezoeker,

Leuk dat jullie onze dieren een bezoekje komen brengen!
Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt vragen we 
jullie het volgende:

Laat de kinderen niet alleen in de stal of weide.

Open geen deuren of hokken.

De dieren niet voederen, ook niet met gras of blaadjes. Al 
onze dieren krijgen aangepast voedsel en andere dingen 
maken hen doodziek.

Jullie mogen picknicken. Afval kan je in de voorziene 
vuilbakken gooien.
Als jullie vragen hebben? Stel ze gerust aan één van onze 
medewerkers. 

Kortom in dichtvorm….

“Wie is welkom?
Groot en klein! 

Zolang jullie lief voor onze dieren zijn.
Behalve honden, fietsen en ballonnen… 

Die blijven aan de poort.
Anders wordt de boerderij-rust verstoord.”



Max, het trekpaard
Je mag Max aaien, maar opgepast: hij kan 
bijten!

Max werd op 8 augustus 1999 geboren
Het is een ruin (gecastreerde hengst).
Max is een trekpaard. Hij is erg sterk
en weegt bijna 1000 kg. Hij kan in zijn 
ééntje een kar trekken waar een ganse klas 
opzit, juf(fen) of meester(s) inbegrepen!
Kijk eens naar zijn sterke benen!
Zijn staart is kort gemaakt omdat die 
anders tussen de wielen van de kar zou 
kunnen geraken.
Max heeft mooie lange haren in zijn nek
Dat zijn zijn manen.
Zijn geluid noemt men hinniken.

Lana, het rijpaard

Je mag Lana aaien
Lana werd in het jaar 2012 geboren. 
Ze is een Merrie . 
Lana is een rijpaard en is dus niet 
zo sterk als Max. Maar ze kan wel 
heel snel lopen. Galopperen heet 
dat. Ze is veel slanker en fijner als 
Max en weegt ook veel minder. Lana 
mag helaas geen mensen meer op 
haar rug nemen want ze heeft ooit 
haar voetje gebroken. Haar staart 
is lekker lang en dat is handig als je 
die kriebelende vliegen wil 
wegjagen. 



De Shetland pony's
Mogen geaaid worden, maar 
kunnen bijten!

Shetland pony's zijn eigenlijk 
‘kabouterpaardjes’, ze worden 
niet zo groot als een paard.

Dit is Delilah, geboren op 10 juni 
2009. Ze is een merrie. Dat is een 
meisje.
Als ze zwanger is zit het kleintje 
11 maanden in de buik. Het 
kleintje heet een veulen.

Zie je haar hoefjes? Die zijn wel 
wat kleiner dan de hoeven van 
Max.

Deze Shetlands zijn allebei ruinen 
(gecastreerde mannetjes). De 
bruine heet Bam-Bam en de 
zwarte is Polleke.

Het zijn goede vrienden, maar ze 
maken soms wel eens ruzie. Dan 
gaan ze op hun achterbenen staan, 
steigeren heet dat, of ze bijten in 
elkaars flanken. Wie van deze 
twee denk je dat de baas is? Nee 
hoor, niet de grootste, het is de 
kleinste: Polleke!



De ezels

Je mag ons aaien, maar let op: we kunnen 
bijten.

Fille werd geboren op 1 juli 2008, Grauwke
op 2 april 2002, Roxanne op 3 december 
2009 .

Ze moeten nooit werken voor onze boeren, 
maar in vele landen werken ezels wel. 
Het zijn ‘lastdieren’: dat betekent dat ze 
zware dingen op hun rug kunnen dragen, 
zoals zakken met water of manden vol 
fruit.
In de bergen wordt er ook op ezeltjes 
gereden.
Kijk eens naar onze lange oren: die kunnen 
we heel snel in alle richtingen draaien… 
naar voor, naar achteren, links, rechts, 
rechtop, plat naar achteren en dat 
allemaal apart. Kijk maar! Mijn éne oor 
staat soms naar voor en het andere naar 
achter. Zo hoor ik iedereen goed aankomen 
en schrik ik minder snel. Handig hé! 
We hebben korte manen, een kruis op onze 
rug en een kwaststaart. Net een penseel. 
Het geluid dat een ezel maakt noemt men 
balken.



De koeien

Een koe kan je aaien, ze kan niet 
bijten (herkauwers hebben geen 
bovenste snijtanden)
Maar let op: ze hebben horens!

De koeien dragen grote gele 
‘oorbellen’. Daarop staat een nummer 
en daaraan kan je de koeien 
herkennen. Als een koe verloren 
loopt, kan ze immers zelf de weg niet 
vragen.

In hun stal kan je lezen hoe ze heten 
en hoe oud ze zijn.
Een koe geeft pas melk als ze een 
kalfje krijgt. 

De geitjes
De geiten mogen geaaid worden. 
Oppassen voor de horens, maar bijten 
kunnen ze niet (net als de koeien hebben 
ze geen bovenste snijtanden)

Er lopen heel veel geitjes in de wei, 
grote en kleine. De oudste is Aïsha. Ze is 
de baas van alle schapen en geiten. Ze is 
groot en zwart en heeft lange horens en 
een lange sik. Aïsha werd in 2004 
geboren.
Alle geitjes die in het jaar 2016 geboren 
werden, kregen een naam met de letter 
M, in 2017 is dat met de letter N enz…
Geitjes kunnen mekkeren.



De Kempische Heideschapen

Schapen kan je aaien. Ze bijten niet 
(hebben geen bovenste snijtanden) en ze 
hebben ook geen horens waarmee ze je 
pijn kunnen doen. Ze kunnen wél op je 
tenen gaan staan ☺

Het geluid van de schapen lijkt heel hard 
op dat van de geitjes. We noemen het 
blaten.
Als het zomer gaat worden, worden de 
schaapjes geschoren. Eén keer per jaar 
naar de kapper dus! Van de wol worden 
warme kleren gemaakt.

De Kempische Braekel

De Braekel is één van de oudste 
Belgische kippenrassen. Er zit 
een haan bij, dus kunnen er 
kuikentjes komen.
Een kip legt per dag één ei, of 
geen. Twee per dag kan niet want 
een kip heeft 25 uur nodig om 
een ei te ‘maken’.

Kippen kunnen niet in je vingers 
bijten, want ze hebben geen 
tanden ☺



Rode Ardenner kalkoen
Onze mannetjeskalkoen heet 
Karel.

De ‘slurf’ boven zijn snavel is 
een neuslel. Als hij zijn 
vrouwtje wil beschermen of 
verleiden wordt de neuslel
langer.

Zijn keel is rood, maar ze kan 
van kleur veranderen. Als hij 
schrikt wordt ze helemaal wit.

Antwerpse baardkriel
Een krielkip is een dwergkip, een ‘kabouter’ dus ☺ Ze 
leggen ook kleinere eitjes.

Deze krielkippen noemt men baardkrielen, omdat de 
veertjes onder hun snavel een beetje op een baard lijken.



Mechels hoen

Een Mechels hoen is 
een grote Belgische 
kippensoort. Hun vlees is 
heel lekker

Het zijn heel rustige dieren.

Hun eitjes hebben een gele 
kleur.

Pauwstaartduif

Deze duif is een sierduif.

Kijk maar eens goed naar de 
mooie staart.
Die kunnen ze openzetten, net 
zoals een pauw dat doet en 
daar komt hun naam vandaan.



De hooizolder

De hooizolder is een hoge droge 
plek om het hooi en stro te 
bewaren. Neem maar eens een 
kijkje. Ken jij het verschil tussen 
hooi en stro? Stro is wat geler en 
stugger en hooi is een beetje 
groener en malser.  In de stal bij 
de dieren kan je dat heel goed 
zien. Stro wordt daar gebruikt 
om een zacht en warm bedje te 
maken voor de dieren. 

Leg je maar eens neer. Zalig toch? Net een bedje. Hooi is ook wel 
zacht maar is veel te lekker om op te gaan liggen. De dieren lusten 
dat erg graag en gaan het dus zeker niet als matras gebruiken! En 
waar komt dat dan allemaal vandaan? Hooi is eigenlijk gras maar dan 
gedroogd, dat bewaart beter in de winter en stro is de stengel van 
graan. 



De Zijdehoentjes

Zijdehoentjes zijn heel mooie kippen 
die uit China komen.
Ze leggen lekkere eitjes, maar die zijn 
kleiner dan die van een gewone kip.
Bij de zijdehoentjes woont een haan.
Hij is wit en heeft een grappige rode 
kam op zijn kop.
Omdat er bij deze hoentjes een haan 
woont, kunnen onze hennetjes broeden 
tot er kuikentjes uit de eieren komen.

Zijdehoentjes bijten niet, het zijn 
kippen: die hebben geen tanden ☺

De pauw
Onze pauw heet Bart. Hij heeft 
mooiere kleuren dan zijn vrouwtje 
Maaike. Als Bart Maaike wil 
veroveren laat hij zijn mooie 
veren zien. Deze mooie staart kan 
dan wel 1.7 meter lang zijn. Elk 
jaar opnieuw als het herfst wordt
verliest Bart zijn mooie 
pauwenstaart. In de lente groeit 
die staart weer aan en kan Bart 
weer pronken met zijn veren.



De konijnen
Konijntjes hebben lange oren en een 
stompe staart….
Pluk geen gras of blaadjes om aan de 
konijnen te geven. Daar worden ze 
ziek van!

Konijntjes kan je aaien, maar let op, 
want ze hebben scherpe tandjes en 
kunnen hard bijten.

Wist je dat ze overdag veel slapen en 
vooral ‘s nachts leven? Ze kunnen in 
het donker héél goed zien.

Papa konijn noem je een rammelaar en 
de kindjes zijn lampreien. De mama is 
een voedster.

Het Franse hangoorkonijn is een van 
de grootste konijnenrassen, bijna zo 
groot als de Vlaamse reus. Ze 
kunnen wel 6 kg wegen. Het zijn 
grote vriendelijk dieren, en zijn 
bijzonder aanhankelijk naar mensen 
toe, vooral kinderen. Ze zoeken je 
op, komen bij je zitten en laten zich 
graag aanhalen en knuffelen. Ze 
willen echter liever niet opgetild 
worden!!!. 

Het Frans Hangoor 
konijn



De varkens
Onze varkens kan je niet aaien. En dat 
is maar best ook, want varkens hebben 
heel scherpe tanden en kunnen hard 
bijten. Een big heeft zelfs al tandjes 
als het geboren wordt!

Onze varkens zijn meisjes: zeugen 
dus. Papa varken noem je een beer en 
de kindjes zijn de biggetjes.
Varkens rollen graag in de modder. 
Dat doen ze niet omdat ze zich vuil 
willen maken. De modder houdt de 
insecten weg en… hij doet ook dienst 
als zonnebrandcrème. Varkens hebben 
immers geen dikke pels en hun huid 
kan snel verbranden.

De mesthoop

Onze dieren in de stal doen hun 
behoefte in het stro. Daar maken 
we een mooie composthoop van en 
dat geeft een mestkwaliteit om te 
zoenen. Dankzij bacteriën en 
schimmels die daar van nature in 
voorkomen wordt de mest verteerd.  
Deze verteerde mest brengen we 
dan naar de moestuin. De plantjes 
vinden dit heerlijk en groeien hier 
veel beter van. 



De composthoop
Een composthoop is een hoop waarop we 
al ons afval van groenten, fruit (niet 
gekookt) en tuin op gooien. Er gaat dus 
niets verloren hier op de boerderij. Gras 
bladeren, onkruid, klokhuis van je 
appel….alles gaat op de hoop. Dankzij 
bacteriën, schimmels en ook kleine 
diertjes zoals wormen, wordt deze hoop 
afval omgezet in compost, dat is een 
moeilijk woord voor het lievelingsgerecht 
van de plantjes. Daardoor gaan ze goed 
groeien. 

Het speelbos
Het speelbos is een plek waar jullie 
kunnen ravotten, klimmen, spelen, jullie 
fantasieën tot leven kunnen wekken,… 
maar met respect voor planten en 
dieren. Als wat leeft laat je dus leven, 
ook takken. Maak je kamp gerust met 
dode takken die je vindt. 
Als je afval ziet neem het dan mee en 
gooi het in de vuilbak.
Zo help jij ons het speelbos proper te 
houden. Veel plezier!



De moestuin

Een moestuin is een tuin waarin 
groenten worden geplant en kunnen 
groeien. Deze moestuin is een
ecologische tuin. De natuur krijgt
ruimte en we werken er mét de 
natuur in plaats van tegen. We gaan
dus niet bij elk ongewenst onkruidje 
of beestje de gifspuit grijpen. We 
gebruiken trucjes van de natuur om 
alles beter te laten groeien en te 
beschermen. Dit vraagt veel 
handwerk zoals schoffelen en wieden, 
maar wat is er leuker om op een 
mooie lente- of zomerdag  in de tuin 
te werken en te genieten van al dat 
moois? Dit alles is goed voor de 
natuur en ook voor onze gezondheid. 

Elk jaar zaaien en planten we opnieuw 
groenten en vruchten zoals pompoenen, 
courgettes, sla, wortelen, 
verschillende koolsoorten, warmoes, 
selder, prei, ... 
De planten of zaadjes worden elk jaar 
op een andere plek geplant of gezaaid 
dan het jaar daarvoor. Zo gaan de 
worteltjes en de ajuinen naar de plek 
waar vorig jaar de tomaten en 
augurken stonden en de tomaten en 
augurken gaan daar waar de prei, sla en 
selder hebben gestaan. Dit noemt me 
wisselteelt en zo blijft de grond 
gezond en voedzaam voor de plantjes. 
Verder vind je ook nog heel wat 
kruiden zoals munt, citroenmelisse, 
bieslook, enz… 


