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Ondanks alle aprilse grillen hebben wij de voorbije weken veel tijd in de openlucht doorgebracht.
Het thema boerderij bracht ons op verschillende toplocaties en heeft ons een hoop bijgeleerd
over dieren.
We zijn de maand begonnen metApril
een2016
uitstap naar het ecocentrum op de halve maan. Daar
hebben we een vorming gekregen rond de kip en het ei. Het was een leerrijke voormiddag die we
hebben afgesloten met kuikentjes te knuffelen.

Op 20 april vertrokken we op uitstap naar Kiewit. We zijn er met de huifkar gaan rijden en nadien
hebben we een bezoekje gebracht aan de kinderboerderij.

Op 19 en 24 april zijn we op bezoek geweest bij Pieter Meylemans thuis. We zijn naar de dieren
gaan kijken en hebben samen met Frans een ritje gemaakt op de tractor! Nadien zijn we gaan
wandelen door de weiden waar we verschillende dieren hebben ontmoet.

Ons Carine woont ook op een boerderij. Niet zomaar een boerderij met koeien en geiten maar
een kippenboerderij. Agnes heeft ons een rondleiding gegeven tussen de 4000 kippen en nadien
hebben we allemaal lekkere verse eitjes mee naar huis gekregen.

We zijn ook op bezoek geweest bij Nonkel Rik, de nonkel van Leen. Hij heeft boerenpaarden en
heeft ons laten kennismaken met zijn dieren.
Het klompenmuseum mocht deze maand zeker niet ontbreken! Hier hebben we gezien hoe ze
echte houten klompen maken. Nadien hebben we ons schoenen ingewisseld voor klompen en
hebben we een wandelparcours afgelegd.

Het boerenleven is hard werken maar ook af en toe eens feesten en genieten van het leven! Dit
hebben wij gedaan met boerenspelen en leuke vrijdagnamiddagactiviteiten waarbij we meteen
ons gezond boerenverstand konden testen. Maar dat is nog niet alles! We hebben ook nog
boerenkost gemaakt, de vijver en tuin verder aangelegd, de dierenarts bezocht, “schijt je rijk”
georganiseerd en schaapjes geknutseld. En als afsluiter hebben wij ons verkleed als echte
boeren en boerinnen.
Het was weer een toffe en leerrijke themamaand!
Tot de volgende!

