
Koeien 

Waar:  In de grote stal rechts 

Voer:  3 scheppen geweekte pulp per koe 

 1 pluk hooi per koe 

Hoe: Gooi een handje pulp in de greppel, de koe gaat dat direct eten en dan 

kun je rustig de rest in de greppel kieperen. 

Aaien: Ga vóór de koe staan en aai met gestrekte arm. Ga niet naast de kop 

van de koe staan, soms zwiept ze haar kop hard opzij.  

 

Konijnen 

Waar:  Konijnenflat hokkenrij met het rode bordje 

Voer: 1 handje konijnenkorrel 

 1 pluk hooi 

 Vers water 

Hoe: Doe het hok open en zorg dat het konijn er niet uit kan. Haal het 

voerbakje en waterbakje eruit en maak ze schoon. Het zwaarste bakje is 

voor het water, die kan het konijn niet zo makkelijk omgooien.  Doe 

het voer en water in de bakjes en zet het voorzichtig terug in een hoek 

van het hok. Doe nog een pluk hooi in een andere hoek. 

Aaien:  Konijnen kun je aaien vanaf de oren naar de staart. Steek niet je vinger 

naar de mond van het konijn, misschien denkt dat het een wortel is. 

 

Kippen 

Waar: Het kippenhok met het rode bordje 

Voer: 1 handje legkorrel per kip 

 Vers water 



Hoe: Maak de ren open en strooi de korrels op de grond. Pas op dat de 

kippen niet ontsnappen. Haal de waterbak eruit, maak hem schoon en 

vul hem met vers water. 

Verder: Zoek eieren in de ren en in het leghok, doe ze in een eierdoos. Kippen 

laten zich niet makkelijk aaien, maar misschien willen ze wel korrels uit 

je hand eten. 



Melkgeiten 

Waar: In de grote stal links achterin 

Voer: 1 schep geweekte pulp per geit 

Hoe: Doe de pulp in een metalen emmer en geef 1 emmer aan elke geit. De 

dierverzorger heeft de geiten aan een ketting gezet anders pakken ze 

elkaars eten af.  

Aaien: Zodra de geiten eten kun je ze aaien of borstelen. 

 

Konijnen 

Waar:  Konijnenflat hokkenrij met het groene bordje 

Voer: 1 handje konijnenkorrel 

 1 pluk hooi 

 Vers water 

Hoe: Doe het hok open en zorg dat het konijn er niet uit kan. Haal het 

voerbakje en waterbakje eruit en maak ze schoon. Het zwaarste bakje is 

voor het water, die kan het konijn niet zo makkelijk omgooien. Doe het 

voer en water in de bakjes en zet het voorzichtig terug in een hoek van 

het hok. Doe nog een pluk hooi in een andere hoek. 

Aaien:  Konijnen kun je aaien vanaf de oren naar de staart. Steek niet je vinger 

naar de mond van het konijn, misschien denkt dat het een wortel is. 

 

Kippen 

Waar: Het kippenhok met het groene bordje 

Voer: 1 handje legkorrel per kip 

 Vers water 



Hoe: Maak de ren open en strooi de korrels op de grond. Pas op dat de 

kippen niet ontsnappen. Haal de waterbak eruit, maak hem schoon en 

vul hem met vers water. 

Verder: Zoek eieren in de ren en in het leghok, doe ze in een eierdoos. Kippen 

laten zich niet makkelijk aaien, maar misschien willen ze wel korrels uit 

je hand eten. 



Kippen 

Waar: Het kippenhok met het blauwe bordje 

Voer: 1 handje legkorrel per kip 

 Vers water 

Hoe: Maak de ren open en strooi de korrels op de grond. Pas op dat  de 

kippen niet ontsnappen. Haal de waterbak eruit, maak hem schoon en 

vul hem met vers water. 

Verder: Zoek eieren in de ren en in het leghok, doe ze in een eierdoos.  Kippen 

laten zich niet makkelijk aaien, maar misschien willen  ze wel korrels uit 

je hand eten. 

Paard en ezel 

Waar: in de paardenstal bij de mesthoop 

Voer: 1 plak hooi per dier 

 Vers water 

Hoe:  Geef vast een pluk hooi met vlakke hand aan de dieren. Doe nu het 

hooi in de hooikorven aan de muur. Gooi de waterbak leeg buiten de 

stal en vul met schoon water. 

Aaien: Paard en ezel kun je goed aaien. Ga niet achter ze staan, dan kunnen ze 

je niet zien en stappen ze misschien op je tenen.  

 

Konijnen 

Waar:  Konijnenflat hokkenrij met het blauwe bordje 

Voer: 1 handje konijnenkorrel 

 1 pluk hooi 

 Vers water 



Hoe: Doe het hok open en zorg dat het konijn er niet uit kan. Haal het 

voerbakje en waterbakje eruit en maak ze schoon. Het zwaarste bakje is 

voor het water, die kan het konijn niet zo makkelijk omgooien. Doe het 

voer en water in de bakjes en zet het voorzichtig terug in een hoek van 

het hok. Doe nog een pluk hooi in een andere hoek. 

Aaien:  Konijnen kun je aaien vanaf de oren naar de staart. Steek niet  je vinger 

naar de mond van het konijn, misschien denkt dat het  een wortel is. 



Kippen 

Waar: Het kippenhok met het bruine bordje 

Voer: 1 handje legkorrel per kip 

 Vers water 

Hoe: Maak de ren open en strooi de korrels op de grond. Pas op dat  de 

kippen niet ontsnappen. Haal de waterbak eruit, maak hem schoon en 

vul hem met vers water. 

Verder: Zoek eieren in de ren en in het leghok, doe ze in een eierdoos.  Kippen 

laten zich niet makkelijk aaien, maar misschien willen  ze wel korrels uit 

je hand eten. 

 

Dwerggeiten 

Waar: Het eerste weitje met het stalletje 

Voer: 3 scheppen geweekte pulp 

 2 plakken hooi 

Hoe:  Zet eerst een paar bakjes pulp snel op de grond in de wei zodat de 

geitjes direct gaan eten, daarna kun je de rest van de pulp rustig in de 

voerbakken in het stalletje verdelen. Het hooi gaat in de hooikorf. De 

geitjes drinken water uit de sloot. 

Aaien: Dwerggeiten kun je aaien zodra ze eten, borstelen vinden ze ook fijn.  

 

Konijnen 

Waar:  Konijnenflat hokkenrij met het bruine bordje 

Voer: 1 handje konijnenkorrel 

 1 pluk hooi 

 Vers water 



Hoe: Doe het hok open en zorg dat het konijn er niet uit kan. Haal het 

voerbakje en waterbakje eruit en maak ze schoon. Het zwaarste bakje is 

voor het water, die kan het konijn niet zo makkelijk omgooien. 

 Doe het voer en water in de bakjes en zet het voorzichtig terug in een 

hoek van het hok. Doe nog een pluk hooi in een andere hoek. 

Aaien:  Konijnen kun je aaien vanaf de oren naar de staart. Steek niet  je vinger 

naar de mond van het konijn, misschien denkt dat het  een wortel is. 



Konijnen 

Waar:  Konijnenflat hokkenrij met het gele bordje 

Voer: 1 handje konijnenkorrel 

 1 pluk hooi 

 Vers water 

Hoe: Doe het hok open en zorg dat het konijn er niet uit kan. Haal het 

voerbakje en waterbakje eruit en maak ze schoon. Het zwaarste bakje is 

voor het water, die kan het konijn niet zo makkelijk omgooien. Doe het 

voer en water in de bakjes en zet het voorzichtig terug in een hoek van 

het hok. Doe nog een pluk hooi in een andere hoek. 

Aaien:  Konijnen kun je aaien vanaf de oren naar de staart. Steek niet  je vinger 

naar de mond van het konijn, misschien denkt dat het  een wortel is. 

 

Kippen 

Waar: Het kippenhok met het gele bordje 

Voer: 1 handje legkorrel per kip 

 Vers water 

Hoe: Maak de ren open en strooi de korrels op de grond. Pas op dat  de 

kippen niet ontsnappen. Haal de waterbak eruit, maak hem schoon en 

vul hem met vers water. 

Verder: Zoek eieren in de ren en in het leghok, doe ze in een eierdoos.  Kippen 

laten zich niet makkelijk aaien, maar misschien willen  ze wel korrels uit 

je hand eten. 

 

Schapen 

Waar: In de grote stal achter het deurtje bij de trap 

Voer: 3 scheppen geweekte pulp 



 1 plak hooi 

 Vers water 

Hoe:  Gooi eerst een paar handjes pulp in de voerbakken zodat de schapen 

direct gaan eten, daarna kun je de pulp rustig in de voerbakken 

verdelen. Het hooi gaat in de hooikorf. Gooi de waterbak leeg op het 

gras en vul met schoon water. 

Aaien: Schapen kun je aaien zodra ze eten, de vacht (wol) is zachte krulletjes.  


