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WINTER
Alle weetjes op een rij!  Editie 1 - december 2020

Brrrrr, de winter komt eraan, het wordt weer 
vroeger donker en kouder! Wij trekken dan een 
warme trui aan en als we naar buiten gaan ook 
nog een dikke winterjas.

Maar hoe werkt dat bij dieren?
Mensen maken zich nog wel eens zorgen over 
de dieren die de hele winter buiten in de kou in 
de weide staan. Dat is niet nodig mits er voor de 
dieren voldoende voedsel, onbevroren water en 
een beschutte plek is om te kunnen schuilen. Onze 
dieren die het hele jaar buiten staan gaan na de zo-
mer in de rui. Ze verwisselen dan hun zomervacht 
naar een wintervacht. De wintervacht beschermt 
de dieren tegen de koude dagen want deze vacht is 
dikker en heeft een beschermende laag.
Deze wintervacht heeft twee soorten haren. Fijne 
haartjes die een isolerende werking hebben, de 
ondervacht. En langere haren die dakpansgewijs 
over elkaar liggen, de dekvacht. Dit alles is water- 
afstotend. Daar tussen zit lucht die de warmte 
vasthoud waardoor de dieren lekker warm blijven 
gedurende de winter.

Weidedieren
Dit proces gebeurt bij onze weidedieren zoals de 
koeien, de pony en ezel, geiten maar ook bij de 
konijnen en vogels. De schapen vormen nadat ze 

in mei/juni geschoren zijn al hun wollige vacht 
voor de winter. Zij vinden het prima om buiten te 
zijn want het schaap maakt talg aan, je noemt dat 
lanoline. En dat maakt de vacht vet en daardoor 
waterafstotend. Zo is het schaap beschermt tegen 
winterse weersomstandigheden.
Geiten kunnen, mits ze het hele jaar gewend zijn 
om buiten te zijn, een wintervacht vormen. Maar 
voor hen is het fijner om de avond en nacht binnen 
in een stal door te brengen. Zij houden absoluut 
niet van nattigheid.

Konijnen en cavia’s 
Konijnen krijgen een dikke wintervacht en kunnen 
gewoon naar buiten. Ze hebben geen verwarmd 
verblijf nodig. Bij erge kou zoekt het konijn vanzelf 
een warmere plek onder het stro op in het verblijf. 
Dus ze moeten wel kunnen schuilen voor tocht, 
wind, regen en koude. 
Cavia’s daarentegen ontwikkelen wel een winter-
vacht mits ze gewend zijn om het hele jaar buiten 
te zijn, maar het moet met de kou niet te gek 
worden. Dan kruipen ze het liefst zo dicht mogelijk 
tegen elkaar aan om warm te blijven in hun hok. 
Het stro waar ze in kunnen kruipen zorgt dan voor 
een goede isolatie. Je zou eventueel een warmte-
lamp op kunnen hangen in hun verblijf.

Katten en kippen
De katten hebben een vacht die hun deels isoleert 
tegen de kou. Maar gedurende een langere periode 
met kou kunnen ze onderkoeld raken, zeker bij 
nat weer. Katten liggen niet voor niets het liefst zo 
dicht mogelijk bij de kachel. 

Onze boerderijkatten kunnen altijd schuilen onder 
de hooikap in het hooi en stro. Overdag liggen ze 
heerlijk binnen bij ons in het kantoortje. 
De kippen houden niet allemaal van sneeuw maar 
de meesten gaan graag naar buiten om te schar-
relen ook al is het koud buiten. Ze hebben geen 
verwarming nodig maar wel een fijn en tochtvrij 
nachthok. Bij kippen moeten de lellen en kammen 
(bij de haan) in de gaten gehouden worden want 
die zijn gevoelig voor bevriezing. Dit kan eventueel 
ingesmeerd worden met vaseline.

Varkens
Varkens ontwikkelen ook een wintervacht en gaan 
daarom gewoon naar buiten, maar varkens zijn in 
de winter niet heel blij met nattigheid en modder. 
Zij hebben wel een fijne droge en tochtvrije schuil-
stal nodig.

Winterslaap
Tot slot zijn er natuurlijk dieren die een winter-
slaap houden, zoals egels. Of dieren die een win-
terrust houden, zoals eekhoorns. Zij slapen veel in 
hun holletje en komen daar alleen uit om te eten. 
In de buurt van hun slaapplekje hebben zij al in het 
najaar voldoende voedsel verstopt onder de grond 
voor de wintermaanden. 
Als laatste dieren de vogels: zij vliegen naar 
warmere landen om te overwinteren.

Wie zou ook wel 
naar een warm land 

willen vliegen?

Dikke winterjassen en vachten in De Brinkhorst 

Wist je dat ...
dieren die grazen zich 
warm houden door te 

blijven eten? Daarom moeten ze  
altijd toegang hebben tot hooi. 

Tot de volgende keer !
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Met heel veel plezier werk ik al behoorlijk wat 
jaren als vrijwilligster in ‘t Brinkeltje: de winkel van 
Natuurboerderij De Brinkhorst. In het winkeltje 
verkopen wij, naast leuke duurzame cadeautjes en 
verantwoorde producten, ook producten uit eigen 
moestuin en boomgaard. En wordt er koffie, thee en 
limonade geschonken.

Naast de verkoop ben je als vrijwilliger verantwoor-
delijk voor de uitstraling van de winkel en daar waar 
je inzet nodig is.Het controleren van de houd-
baarheid van de producten is één van mijn taken. 
Daarnaast houd ik de voorraad bij en geef door 
wanneer er weer iets besteld moet worden. Samen 
met de beheerder van de boerderij en een andere 
vrijwilliger zijn we op zoek naar nieuwe producten 
die in ons winkeltje passen. 

Van de beesten hebben de cavia’s mijn voorkeur.  
Meestal voer ik samen met kinderen paprika’s
aan de cavia’s die, als ik ze roep, luid piepend aan 
komen rennen.

Ook de interactie met de cliënten van De Amer-
poort geeft veel voldoening. Kortom een ontzet-
tend leuke en veelzijdige plek om als vrijwilliger te 
werken. Dus mocht je vrijwilligerswerk zoeken, we 
hebben nog mensen nodig in het winkeltje!

Mieke Klawer

Hoi iedereen, ik ben afgelopen oktober begon-
nen als weekendbeheerder op de Brinkhorst. Ik 
heb Dier- en Veehouderij gestudeerd op de HAS 
in ‘s-Hertogenbosch. De Natuurboerderij is een 
nieuwe uitdaging om op een andere manier met 
dieren te werken. 

Het afgelopen jaar was ik in Nieuw-Zeeland, hier 
heb ik gewerkt op een schapenbedrijf. Mijn plan 
was om in Nieuw -Zeeland te blijven voor onbe-
paalde tijd. Maar corona heeft, net als bij vele 
anderen, roet in het eten gegooid. Vanuit mijn 
hostel in Nieuw-Zeeland heb ik in het midden van 
de nacht kunnen solliciteren bij de Brinkhorst! 
Dit was een hele nieuwe ervaring.

Ik houd graag van aanpakken en zal vaak bezig zijn 
op de boerderij. Maar ik houd ook enorm veel van 
een leuk gesprek. Dus spreek me vooral aan, want 
ik wil graag iedereen leren kennen!

Marieke Janssen

BRINKHORSTERS AAN HET WOORD

De avond komt nabij met rasse schreden. 

Je ziet de zon langzaam ondergaan.

Het begint zachtjes te regenen. 

De man keek er vreemd van op. 

Op dat moment begon het nog

harder te regenen. 

De man wilde nu snel naar huis toe, 

naar de vrouw en de kinderen. 

Maar ja, wat heb je te willen, 

het is al bijna december. 

Sint Nikolaas en Kerst staan voor de deur. 

Hij dacht op dat moment:  

Zouden we dit jaar dan toch een witte 

Kerst krijgen? 

Maar de natuur is iets dat niet te 

voorspellen valt, het geeft en neemt.

Maar toch, het doet me wel iets want het 

onvoorspelbare van moeder natuur is en 

blijft schitterend toch?

Peter de Ruiter
Vrijwilliger in ons winkeltje ‘t Brinkeltje’

Gedicht

een geit en een schaap 
5 maanden min 5 dagen zwanger zijn? 

De jongen staan binnen een half uur
bij moeder te drinken.

Wist je
 dat ...

Tot de volgende keer !
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Alle weetjes op een rij!  Editie 3 - januari 2021

Wat een raar jaar is 2020 geweest! We had-
den allemaal plannen in de eerste maan-

den: een nieuw konijnenverblijf, een leuke 
vlindertuin, leuke activiteiten voor iedereen 
enz. enz. Maar halverwege maart liep zoals 

iedereen weet alles anders! 
Van de een op de andere dag mochten onze 
cliënten van Amerpoort niet meer komen, 

de bezoekers mochten niet meer op de 
boerderij komen, maar ondertussen had-
den we wel lammertijd, het groen kwam 

mooi op en de mooiste seizoen van het jaar 
brak aan. 

We hebben naast het verzorgen van de 
dieren de tijd nuttig besteedt door klus-
jes te doen die al een poos waren blijven 

liggen, eens extra opruimen etc. Eigenlijk 
wat iedereen in die tijd thuis ook deed. Wat 

we echt jammer vonden was dat er met 
Pasen geen eieren gezocht kon worden. 

Dat is altijd een van onze drukst bezochte 
evenementen. 

Gelukkig konden we (aangepast, dat wel) 
weer open vanaf juni. We hebben in die tijd 

gelukkig weer veel van onze vaste bezoe-
kers mogen verwelkomen op ons erf! Door 
steeds meer versoepelingen leek het in de 

zomer bijna op een ‘normaal’ jaar. 

Helaas moesten we ‘weer’ dicht voor bezoe-
kers vanaf 4 november. Twee weken sluiten 

gaf ons de gelegenheid om de boerderij 
eens lekker te versieren met de kerstver-
lichting en om alles schoon te maken. We 
hadden alles weer op orde toen we weer 

open mochten. De boerderij zag er heel ge-
zellig uit, bijna in kerstsfeer en we hadden 

zin in het laatste stukje van het jaar. 

Dit mocht helaas niet zo zijn, op 15 
december gingen we in lockdown waar we 
nu nog steeds in zitten. Wat jammer om op 

deze manier het jaar af te sluiten! 
Maar we hopen dat in dit nieuwe jaar de 

boerderij weer open kan zijn voor iedereen 
en dat we veel mensen een leuke dag 

kunnen bezorgen. 

Wij hebben in ieder geval veel zin om in 
2021 er met goede moed tegenaan te gaan. 

We zien jullie graag allemaal weer 
langskomen zodra dit weer mag!! 

Namens alle medewerkers, 
cliënten en vrijwilligers
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Geiten zijn slimme en beweeglijke dieren. Ze 
kunnen uitstekend klimmen en als je niet goed 
oplet lopen ze zo achter je langs het sluisje van 
de knuffelweide uit. Tegenwoordig worden geiten 
in Nederland voornamelijk nog gehouden voor 
hun melk, of puur voor de hobby. Geiten worden 
ongeveer 12 jaar.  
Het zijn herkauwers en hebben 4 magen: de 
pens, netmaag en boekmaag zijn de zogenaamde 
voormagen. De lebmaag is de ‘echte’ maag. Ze eten 
graag grof vezelig ruwvoer. Bij ons is dat hooi en 
gras, maar ook soms wilgentakken en stro. 
Er wonen verschillende soorten geiten op de 
Brinkhorst, dit zijn allemaal Nederlandse rassen. 
Ze horen ook allemaal tot de zeldzame huisdier-
rassen. 
We hebben 1 Toggenburger geit. Je herkent haar 
aan twee mooie witte strepen op haar kop, witte 

buik en benen. De rest van haar lijf is helemaal 
bruin. Het is een rustig soort en heeft een vriende-
lijk karakter. Zij heet Bregje.
Er zijn 2 Witte melkgeiten. Ze zijn volledig wit. Wit-
te melkgeiten worden veel bij grote geitenmelke-
rijen gehouden, omdat dit ras veel melk geeft. Van 
deze melk wordt kaas en yoghurt gemaakt. Onze 
witte melkgeiten heten Neeltje (iets kleiner dan de 
ander) en Griet, zij is de baas van de groep.

“We hopen in het 
voorjaar weer kleine 
geitjes te krijgen.”

De laatste soort is de Bonte melkgeit en haar her-
ken je aan de bruine en witte vlekken in haar vacht. 
Er zijn ook Bonte melkgeiten met zwart witte 
vlekken, zij komen meer voor dan de bruine. Ook 
de bonte melkgeit wordt op grotere stallen voor de 
melk gehouden, al zijn dat er meestal minder dan 
de witte geit. Onze bonte melkgeit heet Femke. 
In het najaar waren de geiten allemaal een poosje 
weg. Toen zijn ze op een ander bedrijf geweest 
om gedekt te worden. We hopen dat ze allemaal 
gedekt zijn en dat ze in maart/april kleine geitjes 
krijgen. 

De geiten van de Brinkhorst

Konijntjes
Wist je dat een konijn maar 4 weken 

zwanger is, maar dan liggen de jongen 
nog 10 dagen blind en doof in een nestje. 

Leuk om te weten
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Tot de volgende keer !

In lockdown...
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WINTER
Alle weetjes op een rij!  Editie 4 - januari 2021

Wat heb je nodig:
• Naald
• Sterk stuk draad
• Lekkere dingen voor vogels 

Hoe ga je te werk?
Neem de naald en doe het draad eraan. Zorg dat 
je veel lekkere dingen voor vogels hebt. Bijvoor-
beeld: stukjes appel, stukjes wit brood, stukjes 
bruin brood, pinda’s in de dop (ongebrand voor de 
vogels), gepelde pinda’s, stukjes wortel. 

Rijg de hapjes aan het draad. Je kunt de verschil-
lende hapjes heel leuk afwisselen, zodat er een 
vrolijke ketting uitkomt. Let op dat je wel genoeg 
draad aan beide uiteinden overhoudt om de ket-
ting op te hangen. 

Je kunt de ketting als hij klaar is bijvoorbeeld tus-
sen twee bomen ophangen, of aan een vogelvoe-
derhuisje zoals op de foto. 

Veel knutselplezier!

  

Je hebt vast die mooi geschilderde 
appelboom gezien in onze stal, waar 
onze ‘oogappeltjes’ met een leuke foto in 
hangen. Maar wat is het verhaal erach-
ter? Waar is die geschilderde boom voor? 
Dit is onze adoptieboom.

De adoptieboom laat onze dieren zien 
die je voor een jaar kunt adopteren. Met 
‘adopteren’ bedoelen wij dat je een bij-
drage levert aan de jaarlijkse verzorgings-
kosten van het betreffende dier. Dieren 
houden brengt namelijk veel kosten met 
zich mee. Denk aan voer, stro, hooi maar 
ook een dierenartsbezoek wanneer het 
dier ziek is. 

Natuurlijk willen we zichtbaar maken 
welke dieren geadopteerd zijn en door wie. 
Onder de foto van het dier komt de naam 
van de adoptant. 

Heb je interesse in het adopteren van een 
dier? Stuur een berichtje via de website of 
via Facebook / Instagram. 

ADOPTIEBOOM

Vrij willigers

Je ziet het vast wel vaker, een vacature 
waarin vrijwilligers worden gevraagd. 

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken 
in bijvoorbeeld de zorg, maar ook op de 

kinderboerderij zijn ze onmisbaar. 

Hier, op Natuurboerderij de Brinkhorst, 
is de hulp van vrijwilligers essentieel. 

Zonder vrijwilligers zouden wij niet 
kunnen bestaan. 

Vrijwilliger zijn op onze kinderboerderij 
betekent dat je direct deel uitmaakt van 
een ‘familie’ waarin iedereen een groot 

hart heeft voor natuur, dier en mens. 
Al kun je maar één dag in de maand, 

je wordt gewaardeerd om wie je
bent en wat je doet. 

Natuurboerderij De Brinkhorst en boerderijwinkel ‘t Brinkeltje
Wageningseberg 43,  Amersfoort
033-888 1780

Openingstijden:
tijdelijk gesloten i.v.m. de lockdown

Reguliere openingstijden
dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
zaterdag t/m zondag
13.30-17.30 uur
maandag 
gesloten
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Wij hopen 
jullie snel weer 

te mogen 
ontvangen !

Smulketting 
voor vogels


