
Bij ons op landjuweel de hoeven. 

Het is er leuk op de boerderij, je leert er erg veel  over de dieren en hoe je goed kan leren koken en 

over het schoonmaken. 

Ze helpen je goed als er dingen zijn gebeurd. 

Wat ik hier doe is schoonmaken, eten koken en in de winkel, ik heb wek wat winkel aanvaring 

Hier op de boerderij kan je ook groentepakketten kopen daar zit verschillende groentes in en bij de 

tassen zit ook een recept in en daar kan je van die groentes van koken de groentepakketten word 1 

keer in de week bezorgt.  

We hebben ook een trekker daar word veel mee gedaan maar ik kan er niet zo heel veel over  

vertellen want ik doe de niet zo veel mee. 

We hebben ook een werkplaats doe ik ook niet zo heel veel aan mee. Volgens mij kan je de ook 

dingen bestellen en dat maakt een jongen die ook bij landjuweel is maar meer kan ik er niet over 

vertellen. 

Er zijn ook open dagen dit is de eerste keer dat ik mee help ik hoor er veel verhalen het lijkt me een 

hele leuke dag. 

Het is fijn om met annemie te werken. ze helpt me goed als er wat is dan kan je goed met haar 

praten, als je iets niet begrijpt ze legt het dab netjes en rustig uit. 

We hebben ook pauzes dan zitten we met ze allen koffie en thee te drinken het is altijd heel gezellig 

vind ik. 

We hebben ook nog een is paar varkens ze lopen lekker vrij rond. 

Met Thijs is het erg gezellig hij maakt over de meeste dingen vaak leuke grapjes het is erg gezellig 

met hem. 

In het atelier kan je veel dingen knutselen, je kan er dingen van hout maken , schilderen , tekenen. Je 

kan er veel dingen maken. 

Op het weiland doe ik eigenlijk niet veel. Ik vind het eigenlijk ook niet zo heel leuk om daar mee te 

helpen.  

Ik vind de boerderij heel erg leuk dus als je nog wat zoekt, is dit misschien wel een  goeie plek. 


