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SFEERVOLLE KERSTVIERING OP DE KINDERBOERDERIJ
Net als voorgaande jaren wordt ook ditmaal een kerstviering georganiseerd op de
kinderboerderij en wel op zaterdag 12 december van 17.00 tot 21.00 uur.
De avond begint met een verlichte optocht door het dorp. Alle kinderen worden met hun
lampionnen, ouders en grootouders om 16.45 uur verwacht bij de Terebint, vanwaar de stoet
om 17.00 uur zal vertrekken in de richting van de kinderboerderij.
Op de kinderboerderij wordt men onthaald op warme chocomel, glühwein en kerststol.
Deelnemers van het dagcentrum “de Lakenstraat” zullen een kerstspel opvoeren en tevens
zelfgemaakte producten verkopen. Ook worden er kerststukjes te koop aangeboden. Op de
bovenverdieping staan prachtige bloemstukken opgesteld. Dhr. van Os uit Beneden-Leeuwen
brengt een aantal zelfgemaakte kerststallen mee. Zeer geschikt om uw thuis uw kerstgroep in
uit te stallen.
Kinderkoor “Kikowa” en het koor “Enjoy” uit Afferden zullen ieder op hun eigen wijze
kerstliederen ten gehore brengen. Het belooft weer een sfeervolle avond te worden.

12 DECEMBER VAN 17.00 - 20.30 UUR
Kerst op de kinderboerderij

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN
Op eerste Kerstdag (vrijdag 25 december) en op Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) is de
kinderboerderij gesloten.
Op zaterdag tweede kerstdag gelden openingstijden als op een zondag:
van 13.00 tot 16.00 uur.

KINDERBOERDERIJ FELICITEERT CARNAVALSVERENIGING
“DE OUDE GIERPONT”MET HAAR 55-JARIG BESTAAN
In de week van 7-14 november 2009 stond heel Wamel in het teken van het 55-jarig bestaan
van carnavalsvereniging “de Oude Gierpont”.
Deelnemers en medewerkers van dagcentrum “de lakenstraat” en bestuur en vrijwilligers van
de kinderboerderij gaven act de presence tijdens de feestelijke receptie op zaterdag. Met een
kruiwagen vol boerderijproducten gaven zij blijk van hun waardering voor de jubilerende
vereniging.
Het is aan de oude Gierpont te danken dat de kinderboerderij bijna 10 jaar geleden werd
opgericht. Eerst werd door middel van de stunt de aandacht van heel Maas en Waal gevestigd
op de behoefte aan een kinderboerderij. Daarna maakte de C.V. de oprichting van de stichting
mogelijk. En nu nog steeds is de vrolijke vereniging prominent aanwezig bij alle activiteiten
die op en rond de kinderboerderij worden georganiseerd. De feestneuzen zijn ten alle tijde
bereid om de sfeer te verhogen en een handje te helpen.

Deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, bestuur en bezoekers feliciteren “de Oude Gierpont”
en hopen dat ze nog vele jaren op volle kracht vooruit mag varen.

KENNIS MAKEN MET BESTUURSLID HARRIE VAN ECHTELD.
Als inwoner van Wamel, met 3 jonge kinderen en met een agrarische afkomst, is het bijna
vanzelfsprekend dat je de kinderboerderij een bijzonder warm hart toedraag. Ik heb dan ook
niet lang na hoeven denken toen ik gevraagd werd om bestuurslid te worden van de
kinderboerderij in Wamel. Als je een inwoner van Wamel vraagt om 5 dingen op te noemen
die Wamel bijzonder maken dan wordt daarbij heel vaak de kinderboerderij genoemd. Een
bijdrage leveren aan het vasthouden van dit succes zie ik dan ook als mijn belangrijkste taak.
Voor degene die mij niet kennen: ik een geboren en getogen in Wamel. Ik ben samen met
mijn broer opgegroeid op de boerderij van mijn ouders Frans en Miep aan de Nieuweweg,
naast visvijver ‘de Put'. Daar heb ik gewoond tot ik ging studeren in Eindhoven. Na mijn
studie ben ik gaan werken in Swalmen. Na eerst een tijdje in Haelen gewoond te hebben heb
ik samen met Saskia een huis gekocht in Swalmen. Het was een oud huis wat we samen met
veel plezier hebben opgeknapt. Na 7 jaren gewerkt te hebben in Swalmen werd het tijd voor
wat anders. Sinds 6 jaar werk ik nu bij FrieslandCampina in Veghel als hoofd van de
technische afdelingen. Omdat Veghel natuurlijk niet zo ver van Wamel afligt en omdat we de
kans kregen om mijn ouderlijk huis over te nemen was de keuze snel gemaakt om terug te
keren naar Wamel. Daar woon ik nu alweer 3 jaar met veel plezier, samen met Saskia en onze
3 zonen Gijs, Siem en Tom. In mijn jeugd ben ik altijd actief lid geweest van Unitas. Door
een knieblessure is het helaas niet meer mogelijk om zelf actief te voetballen maar met 3
jongens verwacht ik de komende jaren regelmatig op het voetbalveld te zijn. Ikzelf ben
liefhebber van schaatsen en skeeleren wat natuurlijk prima kan in ons mooie rivierengebied.
Wat mij betreft mag het dan ook elke winter flink vriezen!
Met veel plezier heb ik ook een jaar prins mogen zijn van ’t
Veergat en daarna heb ik, tot mijn verhuizing, ook een aantal
jaren in de raad van elf gezeten.
De afgelopen jaren heb ik regelmatig samen met mijn kinderen de
kinderboerderij bezocht. Opvallend vond en vind ik het
enthousiasme en de inzet van de grote groep vrijwilligers waarop
de kinderboerderij draait. Ik vind het dan ook erg leuk om daar nu
ook mijn steentje aan bij te gaan dragen. Ik heb er veel zin in!
Tot ziens op de kinderboerderij!
Harrie van Echteld

JONG EZELTJE ALS BEDANKJE VOOR VRIJWILLIGERS.
De kinderboerderij in Wamel wordt gedragen door een grote groep vaste vrijwilligers. Zij
verzorgen de dieren wanneer de deelnemers van “dagcentrum de Lakenstraat” vrij hebben. Zij
verzorgen de knuffellessen voor kinderen van de basisscholen en peuterspeelzalen in de verre
omgeving. Zij organiseren de evenementen zoals de jongdierendag en het kerstviering. Zij
zorgen voor reparatie, onderhoud en uitbreiding van gebouwen, hekwerk en weiden en het op
peil houden van de veestapel. Zij verzorgen het werven van broodnodige fondsen.
Eenmaal per jaar komen alle vrijwilligers bijeen voor een gezellig “bedankavondje”. Het jaar
wordt geëvalueerd en er worden plannen voor het komende seizoen gemaakt.
Op zaterdag 12 september was het weer zo ver. Maar dit maal had de ezel Jochem voor een
wel heel bijzonder bedankje gezorgd. Zij was die middag bevallen van een prachtige dochter!
Terwijl de vrijwilligers zich verzamelden voor de barbecue, stond moeder Jochem wat

vermoeid voor zich uit te staren. De jonge boreling liep op stijve beentjes door de stal, poepte,
plaste en dronk van de levensreddende biest. Het kiezen van de naam voor pasgeborene is een
taak, die is weggelegd voor de vaste medewerkers van de kinderboerderij: de deelnemers van
het dagcentrum. Zij hebben het charmante ezeltje Floortje genoemd.

WERKZAAMHEDEN AAN DE KINDERBOERDERIJ
In de vorige nieuwsbrief maakten we er al melding van:
De boerderij heeft voorgaande jaren nog al wat te lijden gehad. Slechte afwatering en een vrij
grote groep dieren bij elkaar, vormen een slechte combinatie. Er zijn te veel kale plekken
ontstaan, zodat ingrijpen noodzakelijk was.
Allereerst is het aantal dieren gereduceerd. Zo hebben we afscheid genomen van pony Jip en
ezel Carlijn en een aantal schapen- en geitenlammeren.
In de westwei zijn de drainagepijpen doorgespoeld, zijn grastegels gelegd om kapotlopen van
de ondergrond te voorkomen en is het gras opnieuw ingezaaid. Verder is het hekwerk rondom
de boerderij vervangen. Het binnenhok in de kippenstal is kleiner gemaakt. Zodoende is er
ruimte vrijgekomen voor opslag van voer en gereedschap. Allemaal klussen waar de
kinderboerderij weer en beetje beter van geworden is.

KENNIS MAKEN MET DE HALSBANDPARKIETEN.
De halsbandparkiet is een opvallend groen gekleurde, vrij grote vogel met een lange, puntige
staart en een rode snavel. De middelste staartpennen hebben een blauwachtige schijn. De
mannetjes onderscheiden zich door een band die rond de nek roze is en bij de keel zwart. De
pop is groen van kleur, bij haar is de band onduidelijk. Jonge dieren lijken op de pop, zijn
geler en hebben een onduidelijke of zelfs geen band. Er zijn kleurmutanten bekend in geel,
blauw of roze. De halsbandparkiet heeft een heel opvallende, luide lokroep.
De totale lengte is circa 42 centimeter, het gewicht is 120 tot 150 gram.
Halsbandparkieten komen van oorsprong uit India. In Nederland worden ze in gevangenschap
gehouden. Ontsnapte en verwilderde dieren weten zich in ons land goed te handhaven (met
name in parken in grote steden) en worden daar soms zelfs als plaag beschouwd.
Zoals bijna alle parkieten zijn het holenbroeders die soms oude nesten van spechten gebruiken
maar in zachte houtsoorten ook zelf een nesthol kunnen uitknagen. In India gebruiken ze ook
holten in muren. Gebroed wordt er solitair of in losse groepen,
tot 8 paren in dezelfde boom. De territorialiteit beperkt zich tot
de onmiddellijke omgeving van het nesthol, terwijl
broedvogels elkaar kunnen assisteren om roofdieren te
verjagen.
De vogels zijn monogaam, vormen waarschijnlijk paren voor
het leven en beginnen rond het derde levensjaar te broeden. De
paringen vinden enkele weken voor de leg plaats. Die leg
bestaat uit vier tot zes witte eieren, die drieëntwintig dagen
door de pop bebroed worden, aan het eind van de leg, of na de
leg van het voorlaatste ei. De jonge vogels zijn naakt en blind.
De man voert de pop en ook de jonge vogels op het nest. De
jongen blijven zes tot zeven weken in het nest, en zijn daarna
nog twee tot drie weken afhankelijk van hun ouders.
Het voedsel bestaat vooral uit zaden, granen, bloemen en nectar,
maar eigenlijk is de halsbandparkiet een alleseter.

