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agrarisch-educatieve dagrecreatie

Tot ziens op de Elsenhof! 

Braamtseweg 14 
7035 CT  Kilder 

0314 - 68 42 38 
06 - 38 97 09 10
info@de-elsenhof.nl
www.de-elsenhof.nl

Openingstijden
Zomertijd: elke dag van 10.00 - 17.00 uur
Wintertijd: op maandag gesloten

Groepen graag op afspraak

Wat kunt u bij ons doen?
• Contact maken met dieren
• Dieren voeren en verzorgen
• Leren over dieren en gewassen
• Koeien benaderen (op afspraak)
• Bijen benaderen (op afspraak)
• Wandelen in het graandoolhof (zomer)
• Wandelen in het maïsdoolhof (zomer)
• Gezellig ouderwets koffie drinken
• Koeien schetsen
• Kinderfeestjes vieren
• Streekproducten kopen
 

Brengt de mens dichter bij 
het dier, natuur en boerenleven 



Ervaar het boerenleven
Wij vertellen jong en oud, individuen en  
groepen graag wat er vroeger en nu op een 
boerderij gebeurt. Maak kennis met onze 
dieren, prikkel je zintuigen in onze pluk-geur-
moestuin en proef onze streekproducten.

Met De Elsenhof als begin- of eindpunt kun  
je wandelen of fietsen door het mooie  
Montferland. Geniet van een lekker kopje  
koffie, thee of een glaasje fris met onze eigen 
gemaakte weckcake.

Speciaal voor kinderen
Kinderen kunnen bij ons op en om het erf 
spelen. Ze kunnen op De Elsenhof leren hoe ze 
koeien en bijen kunnen benaderen.  

Op onze boerderij vind je ook nog andere  
vriendelijke dieren:
• kakelende kippen,
• knabbelende konijnen,
• grazende geiten,
• eigenwijze ezels en een 
• happy hond. 

Streekproducten
De ambachtelijke streekproducten die bij 
De Elsenhof te koop zijn, zijn op een verant-
woorde manier geteelt, gefokt en verwerkt. 
Kleinschaligheid en aandacht voor het 
product zijn hierbij sleutelwoorden. En die 
liefde voor dier en natuur kun je proeven in 
de producten.

Je vindt bij ons ook leuke gifts en tuinarti-
kelen. Ook leuk om weg te geven: een mooi 
verpakt pakket van diverse streekproducten.

Brengt de mens dichter bij 
het dier, natuur en boerenleven 


