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KERSTVIERING OP DE KINDERBOERDERIJ
Op zaterdag 17 december 2011 wordt de jaarlijkse kerstviering op de kinderboerderij
gehouden. Het feest begint met een verlichte kerstoptocht door het dorp.
De activiteitencommissie nodigt alle kinderen uit de wijde omgeving uit om zich om 17.15
uur te verzamelen op het schoolplein van de Terebint aan de Lakenstraat in Wamel.
Natuurlijk samen met hun ouders en grootouders. Vergeet je lampionnen en lampjes niet!
Een schaapskudde met hond en een arrenslee met de Kerstman trekken met hen door de
straten, evenals een platte wagen met daarop de cliënten van “dagcentrum de Kinderboerderij
Wamel” (verkleed als de heilige familie). Om 17.30 uur trekt de stoet via de Lakenstraat,
Wilhelminastraat, Dorpsstraat, Clarissenstraat naar het terrein van de kinderboerderij aan de
Lakenstraat. Vrijwilligers ontvangen de feestgangers op de met lichtjes versierde
kinderboerderij met warme chocomel, Glühwein en verse oliebollen. De hele avond zal er
sfeervolle kerstmuziek weerklinken, oa afkomstig van kinderkoor Kikowa, van de saxofoon
van Anke van Weerdenburg en van het blokfluitgroepje uit Wamel. De danseressen van Sance
Dance verzorgen wervelende optredens. Enkele cliënten van het dagcentrum zullen
zelfgemaakte kerstproducten aan de man brengen, andere van hen zullen samen met Wamelse
basisschoolkinderen een kerstspel opvoeren. Op de bovenverdieping is een tentoonstelling
ingericht met kerststallen uit de verzamelingen van Arnold van Rossum en Jacqueline
Donkers. Een groep enthousiaste knutselaars heeft kerststukjes gemaakt, die ze te koop
aanbieden. De opbrengst van deze verkoop is voor de kinderboerderij. Natuurlijk is deze
avond ook de caviahoek open, zodat er flink geknuffeld kan worden.
Er wordt een speciaal hoekje ingericht, waar kinderen samen met de
Kerstman op de foto mogen.
Iedereen is van harte welkom, om op deze feestelijke wijze
samen de kersttijd in te luiden.

17 DECEMBER VAN 17.00 - 20.30 UUR
Kerst op de kinderboerderij
Aanwonenden
van de route worden vriendelijk verzocht in hun voortuin of aan hun huis sfeervolle
verlichting aan te brengen. Het wordt zeer gewaardeerd, wanneer de straat zoveel mogelijk
vrijgemaakt wordt van geparkeerde auto’s ed.

UITBREIDING HOOIMIJT IS VOLTOOID.
Er is de laatste maanden weer hard geklust op de kinderboerderij. Dankzij de gulle giften van
diverse sponsoren, werd het mogelijk om materialen aan te schaffen voor de nodige
verbeteringswerkzaamheden .
Er is aan de hooimijt een zijvleugel gebouwd, die wordt gebruikt als werkruimte en
gereedschapshok. Ook staat daar de dagelijkse hoeveelheid hooi en stro opgeslagen, zodat de
ruimte in de hooimijt zelf nu minder rommelig oogt.
Aan de noordzijde van de hooimijt wordt momenteel de uitloop voor de konijnen vernieuwd
en ruimer gemaakt. Dit werk zal in de loop van het voorjaar gereed zijn.
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Naast grote stortingen als van “de Kernen” en van de postduivenvereniging uit Wamel, zijn er
giften gedaan door verschillende particulieren. Daarvoor hartelijke dank. Zonder deze goede
gaven zou de bouw voorlopig nog stil hebben gelegen.

KENNISMAKEN MET ADRIE EN MIEKE VLOOSWIJK.
Adrie (59) en Mieke (56) Vlooswijk behoeven eigenlijk geen introductie. Zij zijn in Wamel
zeer bekend. Mieke is al jaren juf van basisschool de Laak. Adrie is vooral bekend door de
muziek. Waar het feest is, is Adrie ook, met zijn accordeon of zijn orgeltje. Adrie is ook
werkzaam in het onderwijs: hij werkt al 38 jaar met moeilijk lerende kinderen op de school
waar hij Mieke leerde kennen toen zij daar juf was van klas 1. Ook hun dochter Marieke (23)
zit in het onderwijs. Zij werkt met doven en slechthorenden en woont inmiddels op zichzelf.
Mieke is een echte Wamelse: ze is geboren in het pand waar “Het Klein Grut” zetelt en
woont nu met Adrie in de Lakenstraat, recht tegenover de kinderboerderij. Daar zijn ze blij
mee! In het verleden werd er volop gespeculeerd waarvoor het terrein gebruikt zou gaan
worden. Adrie en Mieke prijzen zich gelukkig dat de kinderboerderij er gekomen is. Het is
een echt “mensenproject” waar veel positieve mensen rondlopen: de cliënten en medewerkers
van de Strang, de vrijwilligers en het publiek dat van verre bijeen komt. Je ziet aan de mensen
dat ze er voor hun plezier komen. De ouders houden een oogje in het zeil en zitten
ondertussen gezellig wat te kletsen, terwijl de kinderen met de dieren spelen.
Adrie en Mieke genieten van hun uitzicht, de bedrijvigheid en van de geluiden van de dieren.
Ja, ook van de haan, de ezel en de poelepetaten! Daar hebben ze echt geen last van. “Je hoort
het wel, maar het hoort erbij!” Ze halen hun verse eitjes aan de overkant en gaan graag een
kopje koffie drinken bij de “jongens”. Ze worden altijd herkend en enthousiast begroet.
Adrie verwacht dat hij, als hij ooit minder gaat werken, wel vaker met zijn accordeon op een
bankje op de kinderboerderij te vinden zal zijn. Tot die tijd speelt hij er voornamelijk wanneer
er iets te vieren valt. Dat doet hij alleen of samen met Mieke en hun kinderkoor Kikowa.
Adrie verzorgt al vele jaren de muzikale begeleiding van het Wamelse kinderkoor, dat
aanvankelijk geleid werd door Hans Jansen. Het is nu een jaar of 13 geleden dat Mieke
dirigente werd van dat koortje.
Evenals alle voorgaande jaren is Kikowa ook ditmaal van de partij tijdens de kerstviering op
de kinderboerderij. De enthousiaste zangertjes zijn tijdens het kerstfeest op de kinderboerderij
een sfeervolle publiekstrekker. Ze hebben een belangrijke muzikale rol in het kerstspel en
zingen ook daarnaast nog een aantal mooie kerstliederen. Van heinde en verre komen familie
en vrienden om te luisteren. Adrie en Mieke komen graag optreden met hun koortje. “Dank zij
al het voorbereidend werk van de vrijwilligers is ons bedje hier gespreid. Alles staat voor ons
klaar. We hoeven alleen maar te zingen en dat doen we graag. De kinderen hebben hard
gestudeerd voor de gezinsviering in de kerk en dan is het leuk als ze nog een keer extra
mogen optreden.”
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EEN GOEDE BUUR IS BETER DAN EEN VERRE VRIEND.
Regelmatig is in de media te lezen, dat vandalen schade veroorzaken aan openbare
voorzieningen. Kinderboerderijen en hun dierlijke bewoners worden daarbij niet ontzien. Er is
sprake van diefstal, vernieling, brandstichting, vervuiling. Soms verwondt of doodt men zelfs
de dieren.
Ook de kinderboerderij in Wamel heeft soms last van minne praktijken. Gelukkig is de
boerderij omringd door oplettende buren. Zij houden de boel dag en nacht in de gaten. Zodra
zij onrust bespeuren in of op het terrein gaan ze een kijkje nemen, steken de buitenlamp aan
of lopen een extra rondje met hond. Onverlaten met snode plannen maken zich dan meestal
wel uit de voeten. Wanneer omwonenden zien dat iemand afval over het hek gooit of als
iemand in de buurt van de boerderij met vuurwerk in de weer is, spreken ze die persoon er op
aan. Wanneer dat niet het gewenste effect heeft, wordt er meteen een waarschuwing
verzonden, zodat er snel een vrijwilliger ter plekke kan zijn. De omwonenden van de
kinderboerderij hebben allemaal het telefoonnummer van de beheerder onder handbereik. Ook
wanneer er onverwacht buiten openingstijd een dier aan het bevallen is, wordt er door
buurtbewoners meteen aan de bel getrokken.
Wamel mag zich gelukkig prijzen met een bevolking die gemeenschapszin hoog in het
vaandel heeft staan en dat ook in de praktijk brengt.

NIET VOEREN IN DE WEI!!!
Het zal de oplettende bezoekers niet ontgaan zijn, dat overal bordjes hangen met de tekst
“in de wei niet voeren.”
Die bordjes hangen daar niet voor niets. Toch zijn er nog steeds (groot)ouders die hun
kinderen met zakjes voer de wei laten gaan. Dat is onverantwoord!
Voeren mag (met mate) wel gebeuren door of over het hek. Wanneer de dieren in de wei
gevoerd worden, zullen zij de plastic zakken opeten, opdringerig gedrag gaan vertonen, tegen
bezoekers op gaan springen, aan tassen en kleding trekken en in wandelwagens klimmen.
Resultaat: zieke dieren, bange kinderen en geïrriteerde ouders.
Daarom nogmaals een oproep aan bezoekers: laat de kinderen de dieren aaien in de wei en
voeren door of over het hek.

OPENINGSTIJDEN IN DE KERSTPERIODE.
In de kerstperiode hebben de cliënten van het dagcentrum vakantie en houden de vrijwilligers
de zaak draaiende. Daarom worden de openingstijden van de kinderboerderij aangepast.
Zaterdag 24 december en zaterdag 31 december, oudjaarsdag open van 9.30-12.00 uur
Zondag 25 december, 1e kerstdag en zondag 1 januari, nieuwjaarsdag gesloten.
Maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december
open van 13.00-15.30 uur

DE BESTE WENSEN.
Kinderboerderij “de Grote Gemeente” in Wamel dankt alle vrienden, sponsoren, vrijwilligers,
cliënten en medewerkers van het dagcentrum, klussers, buren en bezoekers
voor hun steun en medewerking gedurende het afgelopen jaar.
We wensen iedereen het beste voor in 2012.
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