
     

Ik werk al 6 jaar bij de boerderij. 

Ik werk met plezier. 

Ik heb de grote stal schoongemaakt. 

Ik ben vanaf woensdag ben ik de knuffelschuur aan het schoonmaken. 

Hier leer je veel,zoals,winkel,schoffelen,tuinieren. 

Op de koeienstal is het ook leuk om te werken. 

De varkens heb ik nog nooit gedaan,dat doet gait altijd. 

De atelier vindt ik het leuks om te doen,je leert veel met knutselen en timmeren. 

Als de pakketten af zijn van de fruit,dan zit ik vaak in de atelier mandals te maken wat ik nu maakt. 

De werkplaats waar ik 25 jaar heb gewerkt ,wil ik nooit meer heen. 

 

                         De weiland.                                                                                                                                                                     

In de weiland heb ik al zo veel geleerd,van een stageloper die al heel lang weg is. 

Daar heb ik al heel veel van geleerd. 

 

                Annemie Lepelaars. 

Annemie is een gezellige mens,om mee te werken. 

En je leert erg veel van haar. 

Er zijn veel dieren die van haar zijn. 

Ze hebt drie katten en een hond. 

 

                  Pauze. 

De pauze is altijd zo achter de rug. 

Na de pauze ga ik altijd een blokje om met de hond. 

 

                            Thijs Scholten. 

Thijs is een goeie boer.Elk ochtend ga hij de koeien melken,en de koeien voeren. 

Vaak gaat hij ook naar schippers om nieuwe hout op te halen. 

Hij maakt ook altijd grapjes met je. 

    

                De trekker. 

Op de trekker zit ik niet meer zoveel op. 

Maar het is wel leuk om op te zitten. 

Ik heb bijna een half jaar op de trekker gezeten met cor land.samen deden we de weiland bij 

timmerman met de roller. 

 

           De opendag. 

De opendag is voor mensen die mag rond kijken, 

Om te kijken wat we aan het doen zijn,zoals, groentetassen en fruittassen maken. 

Met open ga we altijd spelletjes doen zoals,pannekoeken bakken en rondje rijden met de huifkar een 

speurtocht ,als ze de speurtocht  goed hebben krijgen ze vaak een ijsje,tegen 4 uur ga we weer naar 

huis ,dan is het vaak afgelopen. 

 

Dit was het verhaal van Tjitske  

Woensdag: 4-6-2014. 

 

   

 

 

 


