
Knutselen op de boerderij 
Lekker plakken en verven, zonder er rekening 
mee te houden dat er  verf op de vloer komt? 

Op de boerderij kan dat! 
 

Elke woensdag in de schoolvakanties worden er 
op de boerderij knutselmiddagen georganiseerd. 
Iedere keer een ander (boerderij)thema. Ook kan 
er een knutselactiviteit op afspraak gemaakt 
worden, bijvoorbeeld voor een kinderfeestje of 
BSO. Een kunstwerk op maat en voor elke 
leeftijd. Voor de schoolvakanties is er een vast 
programma (zie hiervoor op de activiteiten-
kalender op de website), voor groepen kan er een 
kunstwerk naar keuze gemaakt worden.  
Na afloop kunnen de kinderen een kijkje nemen 
bij de dieren, ze eten geven en lekker spelen op 
de speeltoestellen buiten en in de schuur. 
Uiteraard nemen ze hun kunstwerk mee naar huis 
nemen! 
Aantal: 6 - 16 kinderen  
Duur: 1½ uur 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar     
 

In het winkeltje kan bekeken worden welke 
BoerderijKunsten er zoal gemaakt kunnen worden. 
Voorbeelden zijn: 
 ‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol’ Met echt wol van 
onze geschoren schapen maak je een eigen schaapje.  
‘Koe portret’ Met dit thema ga je de weilanden in om 
koeien na te schilderen of na te kleuren. Je zult ontdekken 
dat elke koe er anders uitziet. 
‘Pompoengezichtjes’ Beschilder of snijd je eigen 
pompoengezichtje. Wordt het een lief prinsesje of een echt 
griezelmonster? (alleen in aug. – okt) 
‘Bootklompjes’ Van een klomp een bootje maken. Zou hij 
ook echt blijven drijven? 
 ‘Levensgrote koe’, ‘vrolijke vlinder’, ‘stalletje van een 
eierdoosje’ en nog véél meer.  
 

Vriend van de Burmania Boerderij 
Meer informatie hierover is te vinden op onze 
website!  

Boer & Boerinnen Diploma 
Gezellig de kalfjes voeren, de geiten uit het weiland halen, 
de eieren rapen. Hupsakee, trek je laarzen en overall aan 

en geniet van de dieren op de boerderij 
 

Gedurende het hele jaar kun je op afspraak je 
Boer & Boerinnen Diploma behalen. Samen met 
de boerin leer je hoe je de dieren moet voeren en 
verzorgen. Misschien durf je ook wel een koe te 
melken? Leuk om te doen met een kinder- of 
personeelsfeestje. 
Na afloop heb je, als alles goed gegaan is, jouw 
diploma voor hulpboer of hulpboerin verdiend! 
Aantal: 6 -16 personen  Duur: 1 ½  uur 
Leeftijd: 4 t/m 80 jaar   . 
 

Beleef de boerderij - educatief 
Speciaal voor basisscholen, kinderdagopvangen 
en soort gelijke doelgroepen is er een educatief 
programma “Beleef de boerderij”.  
Dit programma wordt in overleg met de leiding 
samengesteld. Het zelf beleven staat hierbij altijd 
centraal. 
 

 
 

Banjeren in ’t land 
Wat groeit en bloeit er in de weilanden? 
Wat zwemt er in een boerensloot? 

Met schepnet en vergrootglas kun je het ontdekken! 
 

Van begin mei t/m eind september wordt deze 
activiteit aangeboden. Je gaat met een kaart op 
zoek naar de namen van de bloemetjes in het 
weiland en de beestjes in de sloot. Leuk met een 
kinderfeestje, of met de BSO.  
Tijdens de zomermaanden juli en augustus extra 
leuk als er in het pompoenenland veel vlinders 
rond fladderen! 
Aantal: 6 - 16 kinderen Duur: 1 ½  uur 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar     
 

Avondwandeling met de boer(in) 
‘Ervaar de rust op de polderdijk 

Geniet van de stilte 
Tuur over het natuurgebied  de Binne Mieden!’ 

 

Bij voldoende deelname kunt u elke 
donderdagavond, van begin mei t/m eind 
augustus met de boer(in) meelopen door de 
weilanden met schapen. De schapen lopen in een 
weiland op de polderdijk, tegen het natuurgebied 
de Binnemiedepolder van It Fryske Gea.  
U krijgt uitleg over de omgeving, over wat er 
groeit en bloeit in het weiland of over de schapen 
en koeien. Misschien gaat u juist in discussie over 
de landbouw, tijdens een wandeling creëer je hier 
ruimte voor.  
U zult in de avondschemer ongetwijfeld genieten 
van de ruimte die doorgaans alleen door koeien, 
schapen, kieviten, grutto’s, hazen, ooievaars en 
vele andere dieren bewoond wordt.  
Aantal: 2 -20 personen  Duur: 1 ½ uur 
Leeftijd: 10 t/m 80 jaar   



Wie zijn wij? 
De Burmania Boerderij is een boerenbedrijf, 
gelegen net boven Leeuwarden, tegen de stad 
aan. Het bedrijf wordt gerund door Folkert en 
Karin Visser. Elke dag worden er 70 koeien 
gemolken. Verder lopen er 90 schapen met hun 
lammetjes in de wei en leggen 50 kippen elke dag 
een ei. Natuurlijk zijn er ook kalfjes, lieve geiten 
en konijnen aanwezig. 
Kortom, genoeg dieren om te knuffelen! 
 

 
 

En verder op de boerderij… 
 

Burmania Winkeltje 
Op de boerderij is een klein winkeltje ingericht. 
Hier kunt u verse eieren van onze eigen kippen 
kopen. Daarnaast wordt er o.a. boerenkaas, 
diverse kruidenkaasjes, schapenkaas en 
vruchtensappen verkocht. Alle producten zijn op 
ambachtelijke wijze geproduceerd. In de 
maanden augustus t/m oktober is er tevens een 
bonte verzameling aan pompoenen en kalebassen 
die op eigen land gekweekt zijn, te koop.  

Pake en Beppe dag 
Elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur is de 
Burmania Boerderij open voor bezoek. Leuk 
voor bijvoorbeeld Pake en Beppe om met de 
kleinkinderen de dieren te komen voeren! Er is 
(gratis) koffie en limonade verkrijgbaar.  
Trouwens, iedereen is welkom op deze dag, 
hoor! 
 

Lammetjesdag 
In het voorjaar wordt er een speciale 
lammetjesdag georganiseerd. Houd de website in 
de gaten voor de datum! 

 
 

Algemene informatie 
 

Praktische informatie 

� Op de boerderij is geen pinautomaat. Het 
bedrag dient daarom contant betaald te 
worden. 

� Alle activiteiten dienen minimaal vijf dagen 
van te voren gereserveerd te worden op 058-
2650490 of visser.tolboom@hetnet.nl. 

� Bij de kinderactiviteiten mogen de ouders 
mee, het hoeft niet. 

� Alle activiteiten kunnen ook voor een 
(kinder)feestje geboekt worden. Vraag naar 
de mogelijkheden en tarieven. 

 

Waar kunt u ons vinden? 
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