
           MIJN BEZOEK AAN 

KINDERBOERDERIJ 
’T STRUISVOGELNEST  

IN LIER



VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest. Dit is een kinderboerderij in Lier waar ik veel dieren zal kunnen zien. Veel mensen vinden een 

bezoek aan Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in de kinderboerderij. Ik bekijk deze bundel 

goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

Op ....................................................................................... (datum) ga ik naar Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest.

.......................................................................................  (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest om   ...............................................................   (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest duurt ongeveer  .................................................................  (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké. 



HOE GA IK NAAR KINDERBOERDERIJ ‘T STRUISVOGELNEST?

 IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

HOE GA IK NAAR KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST?

Ik ga met de trein naar Kinderboerderij ’t Struisvogelsnest. 

Ik stap op in het station van   .....................................................................................

Ik stap uit in het station van   .....................................................................................

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte van de bus met nummer .....................................

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer .............................. minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog stappen tot de ingang van de kinderboerderij. 

Als ik een wegwijzer zie, wil dat zeggen dat ik er bijna ben.



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST?

Ik ga met de auto naar de kinderboerderij. Ik ga niet met de auto op de foto, maar

met de eigen auto. 

Als ik een wegwijzer zie, wil dat zeggen dat ik er bijna ben.

Ik volg de pijltjes naar de parking van de kinderboerderij. 

Dit is de ingang van de kinderboerderij. Ik rij verder met de auto. 

Aan de linkerkant passeer ik de parking van de kinderboerderij. Ik parkeer mijn auto. 



HOE GA IK NAAR KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST?

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest. 

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer).

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer  ..............................................................  minuten. 

Als ik van de bus stap, moet ik nog stappen tot de ingang van de kinderboerderij. 

Als ik een wegwijzer zie, wil dat zeggen dat ik er bijna ben.

Voor fi etsers en voetgangers zijn er twee ingangen. 

Ik kan kiezen via welke ingang ik binnen ga. 

Ik kan kiezen voor het wandel- en fi etspad of de weg via de parking. 



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST?

Ik ga met de fi ets naar de kinderboerderij. 

Voor fi etsers en wandelaars zijn er twee ingangen. 

Ik kan kiezen via welke ingang ik binnen ga. 

Ik kan kiezen voor het wandel- en fi etspad of de weg via de parking. 

Als ik in de kinderboerderij ben, stap ik van mijn fi ets en wandel ik met mijn fi ets naar 

de fi etsenstalling.

Ik zet mijn fi ets in de fi etsenstalling. Ik doe mijn fi ets op slot. 



HOE GA IK NAAR KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar de kinderboerderij.

Voor fi etsers en voetgangers zijn er twee ingangen. 

Ik kan kiezen via welke ingang ik binnen ga. 

Ik kan kiezen voor het wandel- en fi etspad of de weg via de parking. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST: WAT NU?

Als ik van de autoparking kom, dan 

wandel ik door deze poort naar de 

kinderboerderij. 

Een bezoek aan de kinderboerderij 

is gratis. Ik kan vrij rondwandelen 

op de kinderboerderij. Er is geen 

vaste volgorde. Ik kan kiezen wat 

ik eerst doe. 

Er is veel te doen op de kinder-

boerderij. Op de plattegrond van 

de kinderboerderij kan ik zien wat 

er allemaal te doen is. 

Het bezoek aan de kinderboerderij 

duurt ongeveer 3 tot 4 uur. Dat is 

ongeveer zo lang als ik naar school 

ga op woensdagvoormiddag. Het 

kan zijn dat ik langer blijf spelen in 

Kinderboerderij ’t Struisvogelnest 

als ik het leuk vind. Het kan zijn dat 

ik minder lang zal blijven als ik het 

minder leuk vind. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

Op de kinderboerderij is een serre. 

Daar kan ik kijken naar de groen-

ten die gekweekt worden 

op de boerderij.

Bij elke plant staat een bordje met 

een fi guur op. Zo kan ik zien welke 

groente hier geplant is. 

In de serre doe ik mijn best om op 

het pad te blijven wandelen. Zo 

kunnen de planten goed verder 

groeien en maak ik ze niet kapot.



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

De hokken van de konijnen staan 

in de serre. De hokken zijn op slot. 

Als ik wil, kan ik de sleutel vragen 

aan de mensen van de kinderboer-

derij. Dan kan ik het hok open doen 

en de konijnen strelen. Dat kan 

alleen maar als er een volwassene 

bij is. Als ik klaar ben, doe ik het 

hok terug op slot. 

Ik geef de sleutel terug aan de 

mensen van de kinderboerderij. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

Ik doe mijn best om het stro in de 

strobak te laten liggen. 

In Kinderboerderij ‘t Struisvogel-

nest zal ik veel dieren kunnen zien. 

Er zijn varkens, schapen, alpaca’s, 

paarden en zoveel meer. 

In de serre is ook een grote 

strobak. Ik kan spelen in de 

strobak als ik dat wil. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

Als er een slot aan een omheining 

hangt, wil dat zeggen dat ik niet bij 

de dieren kan. Dan kan ik kijken 

naar de dieren van achter de 

omheining.  

Als de dieren dicht bij de omhei-

ning komen dan kan ik ze strelen. 

Als er geen slot aan een omheining 

hangt, wil dat zeggen dat ik wel bij 

de dieren kan. Dan kan ik de deur 

opendoen en naar binnen gaan. Ik 

doe mijn best om de deur achter 

mij toe te doen. Dan kunnen de 

dieren niet weglopen. 

Bij elk dier staat een bord. Op dit 

bord kan ik de soortnaam van het 

dier lezen. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

Ik kan ook in de weide bij de 

schapen.

Ik kan ook in de weide bij de 

alpaca’s.

Er is een grote vijver op de kinder-

boerderij. Hier kan ik kijken naar 

de vissen en eenden. 

Ik kan in de knuffelweide bij de 

geiten. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

In de kinderboerderij zijn veel 

dieren. Soms moeten de dieren 

verzorgd worden of zijn ze aan het 

slapen of wordt een nieuw verblijf 

gemaakt. Dan kan het zijn dat ik 

niet alle dieren kan zien. Dat is 

oké. Het kan zijn dat ik ze wel zal 

zien als ik nog eens naar Kinder-

boerderij ‘t Struisvogelnest kom. 

Op de kinderboerderij kan ik spel-

letjes spelen.  

Ik kan ook doen alsof ik een koe 

melk.

Op de kinderboerderij zijn struis-

vogels. Ik kan naar de struisvogels 

kijken. Ik doe mijn best om ze 

niet aan te raken. De struisvogels 

durven soms te pikken. Dan kan ik 

me pijn doen. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

In Kinderboerderij ‘t Struisvogel-

nest zijn er twee springkastelen. 

Daar kan het zeer druk zijn en 

spelen veel kinderen. 

In de kinderboerderij is er ook een 

kleine speeltuin buiten. 

Op de kinderboerderij is er ook een 

drassig wandelpad. Dat wil zeggen 

dat er soms veel modder ligt op dit 

pad. Dan kunnen mijn schoenen 

vuil worden. 

In de kinderboerderij zijn ook 

speelgoedtractors. Hier kan ik mee 

spelen als ik dat wil. Als ik gedaan 

heb met spelen, zet ik de tractor 

terug waar ik hem gevonden heb. 



MIJN BEZOEK

Op de kinderboerderij is er een 

vlinderpad. Daar kan ik naar de 

vlinders kijken. 

In de stallen van een kinderboer-

derij kan het soms een beetje 

stinken. Als ik de dieren wil zien, 

dan moet ik dat er bij nemen. 

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

Op de kinderboerderij is er ook een 

zoete honingpad. Daar kan ik de 

bijen zien. 

In de kinderboerderij kan ik ook 

iets leren over de dieren. Er zijn 

enkele informatieborden in de 

kinderboerderij. Als ik meer wil 

leren over iets, dan lees ik de tekst 

op het bord. Die tekst is in het 

Nederlands. Als ik dit wil, kan ik 

aan mijn begeleiders vragen om de 

tekst aan mij voor te lezen. 



MIJN BEZOEK

Bij de springkastelen, de knuffel-

geiten en speeltuin is er meestal 

veel volk. Dan kan er ook veel 

lawaai zijn. Als het voor mij te 

druk is, dan ga ik ergens anders 

naartoe. 

IK BEZOEK KINDERBOERDERIJ ’T STRUISVOGELSNEST

Hoe verder ik weg ga van de 

springkastelen, de knuffelgeiten en 

speeltuin, hoe rustiger het wordt. 

Zeker op het wandelpad bij de 

grote dieren is het rustig. 

Als mijn handen vuil zijn, kan ik ze 

altijd wassen aan de wasbak. De 

wasbak vind ik tussen de serre en 

de eet- en drinkruimte. 

In de serres kan het soms heel 

warm zijn. Als ik het te warm heb, 

dan ga ik naar buiten. 



Deze staan met een pictogram 

aangeduid op de kaart. 

Als ik naar het toilet moet, dan 

probeer ik dit op tijd te zeggen aan 

mijn begeleiders. 

In Kinderboerderij ‘t Struisvogel-

nest is een toilet. 

HET TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?



DE EET- EN DRINKRUIMTE

WAAR VIND IK DE EET- EN DRINKRUIMTE?

Op de kinderboerderij is er een 

eet- en drinkruimte. Hier kan je 

alleen eten bestellen dat volledig 

gemaakt wordt op de kinder-

boerderij. Er zijn bijvoorbeeld 

zelfgemaakte pannenkoeken, cake 

gemaakt van struisvogeleieren en 

zoveel meer. Ik zal iets eten en/of 

drinken in deze ruimte. 



 DE WINKEL

 IK MAG IETS KOPEN IN DE WINKEL

 IK ZAL NIETS KOPEN IN DE WINKEL



DE WINKEL

DE WINKEL

 IK MAG IETS KOPEN IN DE WINKEL

In Kinderboerderij ‘t Struisvogel-

nest is een winkel. In die winkel 

mag ik iets kopen. Ik mag iets 

kopen dat minder of gelijk aan

.................................... euro is. 

Deze winkel kan ik vinden tussen 

de serre en het restaurant.



DE WINKEL

DE WINKEL

 IK ZAL NIETS KOPEN IN DE WINKEL

In Kinderboerderij ‘t Struisvogel-

nest is een winkel. Ik zal niets 

kopen in de winkel. 



DE WINKEL

EINDE VAN HET BEZOEK

EINDE

Mijn bezoek aan Kinderboerderij 

‘t Struisvogelnest is gedaan. Ik ga 

naar de uitgang van de kinderboer-

derij en ga naar buiten. 



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE  TREIN

Ik ben ongeveer  ..............................................................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. 

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 



IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel naar de bushalte van de bus met nummer   ................................  

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap op in het station van ......................... ..............................................................

Ik stap uit in het station van ......................... ..............................................................

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer   ......................... ..................................  minuten.



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van de kinderboerderij naar 

de parking waar onze auto gepar-

keerd staat. 

Ik ga met de auto naar   ...................................................................................................  (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van Kinderboerderij ’t Struisvogelsnest naar de bushalte van de bus 

met nummer   ........................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fi etsenstalling. Ik zoek mijn fi ets. Ik doe mijn fi etsslot open.  

Ik ga met de fi ets naar   ..................................................................................................  (activiteit). 



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. 

Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fi jne dag van. 


