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LENTE OP DE KINDERBOERDERIJ:
JONG LEVEN IN OVERVLOED.
Lente is de tijd dat jonge dieren geboren worden. En dat waren er nog al wat op de kinderboerderij.
De eerste nakomelingen dienden zich al in februari aan. Op 2 februari werden 3 cavia’s geboren en op 26 februari weer 2. Op 14 maart kreeg het Veluwse heideschaap Sproet een dochter: Anne (voluit Annemieke.) Op 19 maart lagen er 3 jongen bij het Hollander konijntje in
het hok. En op 25 maart werd Lobke, de Nubische geit moeder van het germpje Lotje. Op 31
maart is het ander heideschaap bevallen van een tweeling: het ramlam Ot en het ooilam Sien.
In april ging het vrolijk verder. Op 9
april kreeg de bonte geit Joke een
tweeling: het pikzwarte bokje Jip en
het spierwitte germpje Lori. Op 15
april kregen de hangoorkonijnen twee
jongen, de één bont en de ander madagascarkleurig. Diezelfde dag kwamen er ook weer twee cavia’s bij. Op
23 april werd Grietje geboren, het
zwarte ooilam van het éénjarige oussantschaapje Fleur. Het was een erg
klein en zwak lammetje. We waren
bang dat ze niet zou overleven. Normaal worden dit schapenras niet in
het eerste jaar gedekt, maar waarschijnlijk is het aantal ooien in onze
kudde toch wat te klein voor de ram en werd nu (net als vorig jaar) ook een halfjarig lam gedekt. Nannette heeft Grietje met de fles op de been gehouden en gelukkig heeft ze het kunnen
redden!!
Op 1 mei werden er weer oussantschaapjes geboren, 2 rammetjes. De bruine ooi Boursin beviel van het zwarte lam Hans, terwijl de zwarte ooi Odette moeder werd van de bruine Bart.

VEEL NAKOMELINGEN TE ZIEN OP DE JONGE DIERENDAG.
Op 19 mei 2002 heerste er ware lentesfeer op de kinderboerderij. Alle belangstellenden waren welkom om die middag naar de jonge dieren te komen kijken.
Niet alleen diertjes die ter plekke geboren waren, konden aanschouwd worden. Er waren ook
kuikentjes van verschillende leeftijd te zien. Sommigen waren in de broedmachine uitgebroed,
anderen waren samen met de kloek gekomen.
Dick van Ingen had zijn pony met veulen een dagje tentoongesteld op de kinderboerderij en
bracht ook een aantal geitenlammetjes mee, waaronder een vierling.

Er was koffie en limonade voor de bezoekers en boven in de educatieve ruimte kon men de
tentoonstelling van knutselwerkjes bewonderen en meteen een film over boeren in vroeger
tijd bekijken. Dierenarts Ton van Vliet was paraat om de gezondheid van meegebrachte huisdieren te contoleren en advies te geven over hun verzorging.
Het werd een gezellige middag, die door zo’n 250 mensen bezocht is.

GEZELLIGE KNUTSELMIDDAG IN DE EDUCATIEVE RUIMTE.
Op 25 mei 2002 kwamen er zo’n 25
kinderen
bijeen op de bovenverdieping van de kinderboerderij,
om daar gezellig te knutselen. Er
werd hard gewerkt aan kijkdozen,
collages, eierdoosvarkentjes en dierenkoppen van karton. De kinderen
kregen limonade en wat lekkers,
maar ze hadden eigenlijk helemaal
geen tijd en zin in een pauze, zo veel
plezier hadden ze in hun bezigheden.
De werkstukken zagen er prachtig
uit. Ze werden later die week op de
jonge dierendag tentoongesteld aan
het enthousiaste publiek.

SCHAAPSCHEERDERSFEEST TREKT VEEL BELANGSTELLING.
Op 23 juni 2002 kwam Leo Bouwman de schapen van de kinderboerderij uit hun vacht hel pen. Ans Bouman en Corrie van
Leur lieten zien, hoe je de vachten tot breibare wol kunt spinnen.
Ton van de Zanden demonstreerde hoe een paard wordt beslagen
en nam meteen de hoefjes van de pony Omi en de ezel JochemSander onder handen. Zodat alle dieren er weer netjes bij liepen.
Jan en Marja Koolhout
reden met hun pony met
wagen rondjes door het
dorp en namen onderweg
heel wat liefhebbers
mee.
Hans
van Leur gaf een demonstratie schapendrijven met
behulp van een border
collie.
Er kwamen ca 400 belangstellenden op af, die
lekker in het zonnetje konden genieten van al dit
ouderwetse vakwerk. Kinderen konden zich laten
schminken en er was voor iedereen wat te drinken.

KIJK EENS WAT WE NU WEER HEBBEN

Naast de ingang van de boerderij hangt al enige tijd een kooi met “lachduifjes”, turkse torteltjes, die met hun stemmetjes laten merken dat ze de hele dag plezier hebben. Van oudsher
werden deze duifjes bij de ingang van boerderijen gehangen, omdat ze geluk zouden brengen.
Midden in de grote weide is een duiventil
geplaatst waar we binnenkort pauwstaartduifjes zullen
ontvangen.
Omi heeft van Bieman de Haas een
prachtig zadel
met hoofdstel gekregen. Nanette is
samen
met
Hyui Jin begonnen om Omi de regels
van de rijkunst
bij te brengen, zodat in de toekomst
ook
andere
bezoekertjes een ritje kunnen maken.

KENNISMAKEN
MET
VRIJWILLIGER
MARJA
KOOLHOUT
Hallo, ik ben Marja Koolhout, mijn geboortegrond
is Wamel en ik woon nog
steeds in mijn geboortehuis, in de Liesterstraat.
Daar woon ik met mijn

ouders, mijn oudste zus is
het huis al uit.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en lezen.

De paarden zijn bij het
huis in de stallen of in de
wei.
Mijn vader en ik hebben
alle twee een paard dus
werk genoeg.
Ook rijd ik graag met de
Pony en de kar over de
dijk of door de velden,
samen met mijn vader .
Met school ben ik de opleiding SPW aan het volgen.
Zo ben ik ook met de
Strang in contact gekomen, daar heb ik
Stage gelopen. Dit vind ik
nog steeds leuk werk dus
doe ik nu vrijwilligerswerk en wil ik hier mijn
beroep van maken.
Het contact met de mensen van de Strang en de
bezoekers van de kinderboerderij vind ik heel
erg leuk.

Ik hoop nog veel activiteiten mee te maken.

KENNISMAKEN
MET
STRANGDEELNEMER

CHRIS SCHRIJVER
Chris woont in Nijmegen.
Toneel- en keyboard spelen, dat zijn zijn favoriete
hobby’s. Op de kinderboerderij wil hij graag
mesten en voeren, met
kinderen bezig zijn vindt
hij leuk en ook wandelen
met de ezel doet hij graag.

REGELTJES.
Het gebeurt nog al eens dat we op de kinderboerderij (huis)dieren aangeboden krijgen. Deze
kunnen we helaas niet aannemen. Er is op de kinderboerderij bewust gekozen voor een be-

perkt aantal, raszuivere dieren. Meer dieren kunnen er niet bij. Het zou al gauw veel te vol
worden, waardoor de boerderij een slordige indruk gaat maken. Bovendien verhoogt de aanvoer van nieuwe dieren het risico van ziektes. Er is gewoon geen ruimte om de nieuwe aanwinsten eerst een tijd in quarantaine te houden. U zult dus voor uw overtollige dieren een ander goed plaatsje moeten zoeken.
Inmiddels heeft een aantal van de jong geboren dieren het kinderboerderijterrein al weer verlaten. We hebben maar beperkte ruimte en als we volgend jaar weer jonge dieren willen fokken en tonen, zullen we nu alvast plaats moeten maken, om verzekerd te zijn van voldoende
gras in de wintermaanden..

UITSLAG ENQUETE OPENINGSTIJDEN
In de vorige nieuwsbrief was een enquêteformulier ingesloten, met het verzoek om aan te geven of er behoefte is aan andere openingstijden in het weekeinde. Ongeveer 10 formulieren
zijn ingeleverd. Op deze papieren was te lezen dat men inderdaad graag andere openingstijden
zou zien. Dit aantal reacties is te laag om er iets mee te doen. We gaan er vanuit dat de rest
van de vrienden tevreden is met de huidige gang van zaken en daarom niet gereageerd heeft.
De openingstijden zullen dan ook blijven zoals het nu is.
De openingstijden zijn
Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag
Zondag

: van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 15.30u.
: van 9.30u tot 12.00u
: van 13.00u tot 15.30u

OPROEPJES
We zoeken mensen die het leuk vinden
om incidenteel groepen rond te leiden
over het terrein. Het gaat vnl. om groepen
kinderen, maar ook ouderen die door de
week een kijkje komen nemen en dan
graag wat informatie krijgen over de dieren en de gang van zaken op de boerderij.
Verder zoeken we voor de educatieruimte
knuffels van boerderijdieren. Geen giraffen en olifanten dus, maar koeien, varkens, kippen, geiten enzovoort. Wie nog
van deze knuffeldieren over heeft, kan ze
afgeven op de kinderboerderij.

FINANCIELE ZAKEN
In April kwamen er 1088 bezoekers, in Mei waren dat er 865 (incl. jonge dierendag) en in Juni 1120 (incl. schaapscheerderfeest).
Zij deponeerden € 79.73 resp € 27.40 en € 43.25 in Keu, het spaarvarken.

We verkochten voor € 8.45 resp € 105.22 en € 95.50 aan jonge dieren en eieren.

WILMA ZONDAG LOOPT VOOR DE KINDERBOERDERIJ.
Al enige jaren loopt Wilma Zondag uit Wamel mee in de Nijmeegse vierdaagse. Voor haar
plezier en voor een goed doel. Ze laat zich niet sponsoren door anderen, maar legt zelf voor
elke gelopen kilometer wat geld opzij voor een door haar gekozen project. Dit jaar liep ze
voor de kinderboerderij en daar zijn we erg blij mee.

Dank je wel Wilma!

KENNISMAKEN MET DE NUBISCHE GEITEN.
De hangoorgeiten Lobke en haar dochter Lotje horen tot het ras van de Anglo-Nubische
melkgeiten (kortweg Nubische
geiten genoemd). Een ras dat
rond 1863 ontstaan is door kruising van inheemse Engelse
landgeiten met oosterse rassen.
De Nubische geit is een grote
langbenige geit met een schofthoogte van meer dan 80 cm en
een gewicht van 100 kg bij de
geiten en meer dan 90 cm en
140 kg bij de bokken. Het is
daarmee het grootste geitenras.
Kenmerkend zijn de grote hangende oren, het gebogen neusbeen en het klagerig stemgeluid.
De Nubische geit is over het
algemeen een rustige, wat teruggetrokken geit. Maar Lotje is op de kinderboerderij geboren
en zij gedraagt zich helemaal niet teruggetrokken. Ze staat erg graag in belangstelling en
speelt zowel met de ander dieren als met bezoekers en verzorgers.
Bij deze geiten zij alle kleuren toegestaan; bruin, zwart, crémekleurig, gevlekt, gemarmerd
enz..
De bronst valt tussen september en januari. De gemiddelde draagtijd is 150 dagen. Er worden, vergeleken bij andere geitenrassen, vaak drie- en vierlingen geboren. De melkproductie
is lager dan bij de witte melkgeit, maar de gehalten aan vet en eiwit zijn heel hoog.

