
SCHUUR   
De schuur met bijgebouwen 
zit vervat onder een groot 
pannen zadeldak en dateert 
in de kern uit de 17e eeuw.
(cfr. Onroerend erfgoed). 
Nu kan je er op, onder en 
tussen strobalen spelen. 
De boer stalt er ook zijn 
machines.

KIPPEN, EENDEN  
EN GANZEN  
Het gevogelte op Het 
Neerhof heeft vrije uitloop, 
door de aanwezigheid van 
1 of meerdere vossen en/
of marters werden we wel 
verplicht enige vorm van 
omheining te voorzien.

CAVIAHOK   
Cavia’s en dwergkonijnen 
voelen zich hier thuis. Een 
fijne ruimte om de dieren 
te kunnen observeren en 
hanteren in alle rust.

Welkom op onze 
boerderij, een historische 
vierkantshoeve met 
ongeveer 10 hectaren 
landbouwgrond op een 
boogscheut van Brussel.  
10 ha landbouwgrond; 
dat zijn gewassen voor 
dieren en mensen: maïs, 
bieten, graan(stro), gras 
(hooi), aardappelen, 
wortelen, prei, kolen, 
uien,courgettes, 
pompoenen, witloof, 
kastanjes, noten, appelen 
en verschillende bessen.  
Op Het Neerhof vind je: 
koeien, paarden, een ezel, 
schapen, geiten, konijnen, 
cavia’s, katten, honden, 
varkens, kippen, eenden, 
ganzen en bijen.

Bienvenu dans notre 
ferme, une ferme carrée 
historique avec presque 
10 ha de terres cultivables, 
tout près de Bruxelles.  
10 ha de terres cultivables: 
ce sont des récoltes pour 
les animaux et pour les 
gens: maïs, betteraves, 
du blé (de la paille), 
l’herbe (du foin), pommes 
de terre, carottes, 
poireaux, choux, oignons, 
courgettes, potirons, 
chicons, marrons, noix, 
pommes et groseilles. 
A la ferme tu trouves:  
des vaches, lds chevaux, 
un âne, des moutons, des 
chèvres, des lapins,  
des cobayes, des chats, 
des chiens, des cochons, 
des poules, des canards, 
des oies et des abeilles.

Willkommen auf 
unserem Bauernhof, 
einem historischen 
Vierkanthof mit 
ungefähr 10 ha Anbau- & 
Weidefläche ganz in des 
Nähe von Brüssel.  
10 ha Anbauflache mit 
Pflanzen für Menschen 
& Tiere: Maïs, Rüben, 
Getreide ( Stroh), 
Gras (Heu), Kartoffeln, 
Karotten, Lauch, Kohl, 
Zwiebeln, Zucchini,Kü. 
Auf dem Neerhof 
leben Kühe, Pferde, 
ein Esel, Schafe, 
Ziegen, Kaninchen, 
Meerschweinchen, Katzen, 
Hunde, Schweine,Hühner, 
Enten, Gänse und Bienen.

Welcome to our farm, a 
historic farmstead with 
some 10 hectares of 
farmland, and Brussels 
just around the corner. 
10 ha of farmlandare filled 
with crops for men and 
animals: corn, beet, grain 
( straw), grass (hay), 
potatoes, carrots, leak, 
cabbages, onions, zuc-
chini, pumpkins, chicory, 
chestnuts, walnuts, apples 
and various types of 
berries. At the farm you 
will find: cows, horses, 
a donkey, sheep, goats, 
rabbits, guinea pigs, cats, 
dogs, pigs, chickens, 
ducks, geese and bees.

BEZOEK DE BOERDERIJ
VISITEZ LA FERME
BESUCHEN SIE DEN 
BAUERNHOF
VISIT THE FARM

BIJENHAL  
Verbouwd met hulp van een 
growfunding project is deze 
oude kar voor dierenvervoer 
een waar bijenpaleis 
geworden. Binnenin kan 
je het bijenleven via 
een raampje in hun kast 
observeren, de ruimte 
rondom de kar is volledig 
aangepland en ingericht 
om aan al hun behoeften te 
voldoen.

AVONTUREN 
PARCOURS  
In het ‘bosje’ van de 
speelweide is een 
parcours aangelegd dat 
je fysiek uitdaagt en dat 
uitnodigd tot avontuur. 
Uitrusten kan je in de 
hangmattenconstructie.

KINDERVAKANTIE 

Ben je 8,9 of 10 jaar?  
Kom dan mee dieren 
verzorgen, samen eten 
maken en ravotten.  
Elke weekdag begint om 
9uur en eindigt om 17uur  
(toezicht=8u-17u30).

KONIJNENSTAL 
Drie konijnen hebben hier 
elk hun eigen flat bestaande 
uit drie geschakelde hokken. 
De vroegere paardenstal 
huisvest drie ‘vlinders’.

BELEVINGSDAG: 
‘OOGSTEN EN 
BEWAREN’ 

Kom met ‘t hele gezin mee 
oogsten op het veld en in 
de moestuinen. Leer enkele 
bewaringstechnieken die 
al eeuwen door boeren 
gebruikt worden.

PAARDENSTAL 
De slaapplaats voor Hellen 
(het boerenpaard), Zoë  
(de ezel) en Jethro (de 
pony).

OOGSTFEEST 
 
Oogstactiviteiten vanaf 13u 
voor het hele gezin, spijs en 
drank in een gezellig kader, 
stroberg, speelweide,...

ATELIER 
Een mooie ruimte waar 
vaak workshops doorgaan. 
Tijdens feesten en 
evenementen krijgt ze een 
rol als extra ‘keuken’.

BELEVINGSDAG: 
HALLOWEEN 
 
Een knutsel-speeldag die 
je klaarstoomd voor een 
griezelige Halloween.

CAFETARIA  
Hier kan je terecht voor 
enkele streekbieren, 
frisdranken, biochips 
of op zondag voor een 
huisbereide pannenkoek. 
Tijdens de week wordt er 
met en door de kinderen/ 
bezoekers een warm 
middagmaal gekookt.  

ZOLDER  
De oude hooizolder is 
een magnifieke ruimte 
waarin workshops worden 
gegeven, en die ook dient 
als gezellige ruimte.

BELEVINGSDAG: 
DIEREN IN 
DE WINTER + 
KERSTCADEAU 
KOEKJES
 
Een dag de dieren 
verzorgen, en om op 
te warmen bakken we 
tussendoor kerstkoeken.

CURSUS: 
KAASMAKEN VOOR 
‘DUMMIES’ 
 
Nadat je de geiten hebt 
gemolken maak je een 
Gouda kaas, Ricotta 
en boter. Je krijgt een 
eenvoudige cursus om het 
thuis opnieuw te proberen 
en je krijgt je eigen kaasje 
mee. We starten om 9u45 
en eindigen rond 15 uur.

GEITENSTAL      
Bij zacht weer is deze stal 
leeg, op een moeder met 
lammetjes na misschien. 
De geiten verblijven dan 
op de weide vooraan bij 
de parking. Tijdens de 
winterperiode zoeken de 
geiten hier beschutting.

BIJENBELEVINGSDAG  

Na deze dag hebben bijen 
geen enkel geheim meer 
voor jou. Je kan zelfs mee 
de raten persen, proeven en 
raat-kauwgom kauwen.

MOESTUIN  
Er heerst haast een zuiders 
klimaat in het hoekje met 
de kruiden, hier groeit 
ook de druivelaar. Lage 
bedden, verhoogde bedden, 
vierkante meter tuintjes, 
een serre ... voor elk wat 
wils.

CAMPING NEERHOF 
 
Kom vrijdag vanaf 16u 
genieten van Het Neerhof 
vanuit je tent. Wij voorzien 
enkele basisfaciliteiten 
en een vuurcirkel. Onze 
weide kan maximaal 100 
kampeerders aan. Snel 
inschrijven is de boodschap!

WEIDES 
Ondanks de verstedelijkte 
omgeving wordt de hoeve 
nog volledig omgeven door 
weilanden. Deze werden 
beschermd als landschap 
(5/11/1974)en worden nu  
intensief gebruikt door de 
Neerhofdieren.

TIENERVAKANTIE
 
Ben je 10,11,12 of 13 jaar? 
Kom dan mee een hele 
week de handen uit de 
mouwen steken en spelen 
op de boerderij. 
Elke weekdag begint om 
9uur en eindigt om 17uur 
(toezicht=8u-17u30).

Hallo, ik ben Alissa en ik kom uit Oostenrijk. Ik 
werk op Het Neerhof als EVS-vrijwilliger voor 11 
maanden en ik woon in de kleine blauwe caravan 
achter het cafetaria. Hier leer ik een nieuwe taal, 
het Nederlands, en ook om op een boerderij te 
werken. Als je meer wil weten over mijn jaar hier 
mag je op mijn blog : schmierfink.simplesite.com 
gaan. Meer informatie over EVS vind je bij:  
www.youthinaction.be

Groetjes, Alissa.

Alissa, EVS-vrijwilliger
BAKOVEN 
Het bakhuis paalt aan het 
kippenhok en er worden 
meerdere keren per jaar 
broden gebakken in de met 
hout gestookte oven.

Hallo, ik ben Hans. Op zoek naar een stageplaats 
(sociaal-cultureel werk) kwam ik op Het Neerhof terecht omdat ik me deze boerderij herinnerde van bezoeken met de klas vroeger... Kortom, ik heb al mijn stages hier gedaan, ben monitor tijdens de kampen en ik geniet ontzettend. Als ik de -aanvankelijk- bange blik van een kind kan veranderen in een blik vol blijdschap en ver-wondering, dan heb ik het gevoel dat ik iets goeds aan het doen ben voor anderen.

Hans, ex-stagiair

VOEDSELBOSJE    
Ontworpen volgens de 
principes van permacultuur: 
organische speelse vormen, 
aaiplanten, kruiden, 
educatief, compostzone, 
buitenkeuken, chillaxzone,... 
nodigt deze ruimte uit tot 
Inspiratie - Integratie - 
Intuïtie.

WINTER 
BELEVINGSDAG 
 
Een hele dag (van 9u45 tot 
16u00) deelnemen aan de 
dagelijkse boerenactiviteit.

BOOMGAARD 
De halfstam boomgaard 
ligt in een weide waar ook 
de koeien en de paarden 
grazen. In de speelweide 
werden laagstam 
fruitbomen aangepland. 
In de weide vooraan staan 
hoogstam fruitbomen.

LEGENDE
Activiteiten om in te schrijven op :
www.neerhof-vzw.be

Plaatsen om te zien en te beleven.

Hier mag je je wagen parkeren

Fietsenparking

BELEVINGSDAG:  
BROOD + ZAAIEN
   
Op deze dag (van 9u45 
tot 16u00) bakt ieder zijn 
eigen brood in onze met 
houtgestookte bakoven 
en zaaien we voor onze 
moestuin.

KOEIENSTAL 
Dé overwinteringsplaats 
voor 5 koeien die vrij kunnen 
rondlopen op hun eigen 
plekje. Bij zacht weer en in de 
zomer kan je ze in de weides 
vinden.

KINDERVAKANTIE 

Ben je 8,9 of 10 jaar? Kom dan 
mee dieren verzorgen, samen 
eten maken en ravotten. Elke 
weekdag begint om 9 uur en 
eindigt om 17 uur  
(toezicht=8u-17u30).

VARKENSSTAL 
Meestal vind je hier de 
biggen, bij streng winterweer 
komen ook de zeugen zich 
hier opwarmen.

TIENERVAKANTIE 

Ben je 10,11,12 of 13 jaar? Kom 
dan een hele week mee de 
handen uit de mouwen steken 
en spelen op de boerderij. 
Elke weekdag begint om 
9 uur en eindigt om 17 uur 
(toezicht=8u-17u30).

VOEDERHOK   
Hier haalt de boer het 
eten van de dieren, ons 
graan bijvoorbeeld, zit in 
het kippen-, eenden- en 
ganzenvoer. Als het door 
onze graanmolen is gemalen 
smullen de geiten, de varkens, 
de schapen en de koeien 
ervan.

BUITENSPEELDAG
 
Zoals ieder jaar staat deze 
dag volledig in het teken van 
buiten spelen! Zet de tv af, leg 
de spelconsoles weg en kom 
met je vrienden spelen op 
Het Neerhof. Er staan tal van 
activiteiten voor je klaar. De 
toegang is gratis en je bent 
welkom van 13 tot 17 uur.

KERSTBOOM 
VERBRANDING 

Vanaf 17u kunnen kinderen 
met hun ouders/begeleiders 
deelnemen aan een vurige 
workshop. Om 18u30 start 
een spannende activiteit die 
eindigt met de verbranding 
van de kerstbomen. Er 
zijn ook lekkere hapjes en 
drankjes voorzien in een 
supergezellige sfeer.

DE SPEELWEIDE 
“Een plek om in het zonnetje 
te picknicken met vrienden 
en familie, om daarna in één 
vloeiende beweging een 
hangmat in te duiken. Dit 
is dé plaats waar kinderen 
volop kunnen ravotten. 
Als chiroleider is dit 
enorme grasveld zeker een 
trekpleister om met de leden 
eens een bijzondere uitstap 
naar Het Neerhof te maken.“ 
(Hans)

CURSUS:  
WOLLIG WERKEN 
 
We voederen de schapen 
en voelen hun wol. Dan 
bekijken we hoe we wol 
kunnen kleuren en welke 
andere bewerkingen 
(kaarden, spinnen) we kunnen 
uitvoeren. We werken met de 
wol van de Neerhofschapen 
en iedere deelnemer kan 
de verschillende technieken 
(droog- en natvilten, 
lijmvilten, weven,...) 
uitproberen en een eigen 
werkstuk meenemen. 
Deelnameprijs bedraagt 30€.

GEITEN/
SCHAPENWEIDE 
Tussen Pasen en de 
herfstvakantie kan je hier 
de geiten vinden. Vanaf de 
herfstvakantie gaan ze op stal 
en is het aan de schapen om 
deze weide te begrazen.

GEZINSDAGEN 
Om zelf met het gezin 
deel te nemen aan 
boerderijactiviteiten kan je 
telkens een halve dag een 
workshop volgen.  
De workshops starten telkens 
om 9u45 en om 13u45 en 
duren 2 uur.

BUITENVERBLIJF  
VAN DE ZEUGEN 
Elise en Rozemieke kunnen 
hier moddercatchen, wroeten 
en relaxen in de beschutting 
van hun ‘hobbit’-hol.

06.01
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Het Neerhof
JEUGD- EN GEZINSBOERDERIJ
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enkel de boer geeft 
eten aan de dieren

als een poort 
gesloten is dan laat 
je die ook dicht

BOERENWEETJES

SPEELTUIN03

24 AKKERS 
Hier teelt de boer eten voor 
mens en dier.

24



In de hoevewinkel kan je verse biologische èn 
seizoensgebonden producten kopen.  
De speelweide nodigt uit om te sprinten, te rollen, 
te werpen en eender welk fantasiespel te spelen. 
Bij de ingang staat een kleine speeltuin met enkele 
speeltuigen. 
In het cafetaria kan je vanaf 14u iets drinken, op 
zondagnamiddag kan je er verse  
pannenkoeken vinden!

Dans le magasin de la ferme vous pouvez acheter 
des produits bio relatés à la saison.  
La prairie de récréation invite à courir, sauter, rouler, 
jeter,...ou de jouer un jeu imaginaire. A l’entrée il y a 
une petite plaine de jeux avec quelques jeux. 
Au cafétaria vous avez le choix entre 
différentesboissons à partir de 14 heures. 
Le dimanche après-midi il y a même des crêpes 
faites maison.

Im Hofladen kann man frische biologische und 
Produkte abhängig von der Jahreszeit kaufen. 
Die Spielwiese lädt zum Rennen, Rollen, Werfen 
und anderen selbst erfundenen Spielen ein. Beim 
Eingang gibt es einen kleinen Spielplatz mit  
einigen Spielgeräten. 
In der Cafeteria kann man ab 14:00 Uhr etwas 
trinken und Sonntags gibt es frische Pfannenkuchen.

At the farmshop you can purchase organic and 
seasonal products. 
The playfield invites to run, to roll over, to throw,... 
and any game you can imagine. At the entrance you 
will find a small playground with a few toys. 
You can have a drink in the cafetaria from 2 till 5pm. 
On Sundays you can taste our delicious  
homemade pancakes.

Ik ben Stan Bulté, de dichtste buur van Het Neerhof. Al sinds 
1976 ben ik een trouwe bezoeker en vrijwilliger van  
Het Neerhof. Als jij de boerderij bezoekt raad ik je aan de 
bakoven te bezichtigen. Dat is de plek waar mijn vriend Louis 
en ik het meest vertoeven om de oven te stoken tijdens de 
feesten en de tienervakanties.
Geen brood is zo lekker als het broodje dat de kinderen zelf 
gekneed hebben en zelf in de oven mogen schieten.
Ook ‘s zondags help ik vaak in het cafetaria... kom daar 
versgebakken pannenkoeken smullen. Zo is Het Neerhof een 
beetje mijn tweede thuis geworden.

Stan, de buurman

CAFETARIA | 14:00 - 17:00
(zon/dim/son/sun 14:00 - 18:00)

enkel op zondag zijn er verse 
pannenkoeken
crêpes fraiches seulement le dimanche 
nur sonntags gibt es frische 
Pfannkuchen 
pancakes only available on Sunday

Het Neerhof vzw
Neerhofstraat 2
1700 Dilbeek
Tel. 02/569.14.45
Fax 02/569.26.51

Dinsdag - vrijdag | mardi - vendredi  
dienstag - freitag | tuesday - friday
09:00 - 17:00 

Zondag | dimanche | sonntag  
sunday
14:00 - 18:00 

Zaterdag | samedi | samstag  
saturday
enkel voor groepen uit het Brusselse 
jeugdwerk en/of personen die 
inschrijven voor een cursus- of 
belevingsdag. 
seulement pour les groupes d'animation 
de jeuness Bruxelloise, pour les 
personnes inscrites au workshops et les 
jours d'experience.
nur für Gruppen der Jugendarbeit 
Brüssel und/oder Personen die sich für 
einen Kurs oder Erlebnistag  
angemolden haben.
only for groups from Brussel’s 
youthwork or for those who inscribe for 
a workshop or a diy-day.

Gesloten op maandag & feestdagen
Fermé le lundi et les jours feriés
Montags und feiertags geschlossen
Closed on mondays and holidays

+ 11.08 - 04.09.2016

OPENINGSUREN
HEURES 
D'OUVERTURE
OFFNUNGSZEITEN
OPENING HOURS

info@neerhof-vzw.be 
www.neerhof-vzw.be
www.facebook.com/neerhofvzw 
www.pinterest.com/hetn

nur der Bauer füttert die Tiere

wenn eine Tür zu ist, muss sie geschlossen bleiben

BAUERNREGELN

KALENDER

Hello, Ik ben Salah en ik ben een animator 
bij de buitenschoolse opvang van school 13 
in Anderlecht. Ik kwam met de kinderen naar 
Het Neerhof en het was zotleuk met alle leuke 
mensen daar en mooie dieren.

Salah

HOE KOM JE NAAR  
HET NEERHOF?

only the farmer 
feeds the animals

if a door is closed 
please don't open it

FARMFACTS

Met de fiets

Vanaf fietsknooppunt           ligt Het Neerhof 500m op de route naar 

fietsknooppunt         . 25 minuten fietsen vanop de Grote Markt. 

Met de bus/metro

VANUIT ZUIDSTATION

halte Boudewijnlaan

halte Kalenbergstraat

halte Kalenbergstraat

halte Kalenbergstraat

VANUIT WESTSTATION

VANUIT CENTRAAL 
METRO 5  halte Veeweide  > 

VANUIT ST.GILLIS EN UKKEL >

116

128

117 118

46
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DELIJN

. Te voet

Als halteplaats op de 

Bruegelwandeling.  

Nabij het Westland 

Shopping Center810

Ben je 16+, werk je graag met 

kinderen en met dieren? Ben je vrij 

tijdens de paas- en zomervakantie? 

Wil je stage lopen om je 

monitorenbrevet te verkrijgen? 

Stuur een mail met je motivatie naar  

renate@neerhof-vzw.be

OPROEP

Monitors 16+

Je bent jeugdwerker in Brussel 
en zoekt nog een plek om een 
workshop te laten doorgaan, in 
een project op de boerderij mee 
te werken, een fijne daguitstap te 
maken? Mail je vraag naar  
jan@neerhof-vzw.be

OPROEP

Jeugdwerkers

Wil je mee imkeren, mee de 
gewassen verzorgen, kaas maken 
of af en toe mee komen helpen? 
Als vrijwilliger zal je het team 
versterken en kom je terecht in 
een toffe groep gemotiveerde 
Neerhofkrachten. Je kan je 
kandidaat stellen via 
info@neerhof-vzw.be

OPROEP

Vrijwilligers

Als leerkracht van een Brusselse 
Nederlandstalige school kan je 
met je leerlingen een dag komen 
'werkend leren' op de boerderij.  
Zend een mail naar 
info@neerhof-vzw.be 

OPROEP

Leerkrachten

136 137

VANUIT NOORDSTATION

halte Kalenbergstraat

halte Kerk

126

129

127 128

2016

Taal/Langue/Sprache/Language > NL

JANUARI 06 Kerstboomverbranding Combustion de l’arbre de Noël
Funken Christmas tree burning

16 
30

Wollig Werken du moutons à la laine vom Schaf zum Wolle  
Wooly works

FEBRUARI 10 Gezinsdagen: dieren in de winter  
Jours de la famille: animaux en hiver

11 - 12 Familientage: Tiere im Winter Family days: animals in winter

27 Winterbelevingsdag Yournée de découverte: Hiver  
Wintererlebnistag Winter experience day

MAART 12 Belevingsdag: Brood+ zaaien Yournée hivernale de découverte

19 Erlebnistag: Brot + Säen Experience day: bread + sowing

29 > 01 Kindervakantie Vacances pour les enfants 
Kinderferien Children’s week

APRIL 04 > 08 Tienervakantie Vacances pour les adolescents
Jugendferien Teenagers week

13 Buitenspeeldag Journée de jeu en plein air Spieltag
Outdoor play day

16 Kaasmaken voor dummies La fabrication du fromage pour 
‘dummies’Käseherstellung für Dummies  
Cheese making for dummies23

JUNI 11 Bijen - belevingsdag Abeilles - yournée de découverte
Bienen-Erlebnistag Bees-Experience day

24 > 26 Camping Neerhof

JULI 04 > 08 Tienervakantie Vacances pour les adolescents
Jugendferien Teenagers week

11 > 15

18 > 29 Gesloten aanbod. Speelpleinen en jeugdwerk. 

AUGUSTUS 01 > 05 Kindervakantie Vacances pour les enfants 
Kinderferien Children’s week

08 > 10 Gezinsdagen Journées de famille
Familientage Family day

SEPTEMBER 24 Belevingsdag: Oogsten en bewaren Journée de découverte:  
récolter et conserver   Erlebnistag: Ernten & bewaren  
Experienceday: Harvest and save.

OKTOBER 03 Op de jaarmarkt van Dilbeek Au marché annuel de Dilbeek  
Auf dem Jahrmarkt in Dilbeek On the fair of Dilbeek

09 Oogstfeest Fête de moisson Erntefest Harvestfeast

22 Belevingsdag: Halloween Journée de découverte: Halloween   
Erlebnistag: Halloween Experience day: Halloween

NOVEMBER 19 Wollig Werken du moutons à la laine   
Vom Schaf zur Wolle Wooly works

DECEMBER 03 Wollig Werken du moutons à la laine 
Vom Schaf zur Wolle Wooly works

17 Belevingsdag: Dieren in de winter + kerstcadeaukoekjes
Journée de découverte: Animaux en hiver  
+ faire des biscuits de Noël
Erlebnistag: Tiere im Winter & Weihnachtskekse
Experience day: Animal in winter & Christmas cookies.

C’est uniquement le fermier qui nourrit les animaux

Si une porte est fermée, ne l’ouvre pas

LE FERMIER DIT

Heb je vragen? 

Stel ze aan ons.

Het Neerhofteam

Ann Jan

Marika

KatrienMyriam

Corine

Niki

Mehdi

Kris

Renate

Bruxelles
Brussel

METRO 5  halte Sint-Guido  >

METRO 1 2 5 6  halte Weststation  >

>


