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KERSTVIERING OP ZATERAG 16 DECEMBER 2017
Noteer het maar vast in uw agenda: op zaterdag
16 december is het jd voor de jaarlijkse kerstviering op
de kinderboerderij. Net als andere jaren trekken kinderen
en (groot)ouders in een lichtjesoptocht door het dorp.
Jozef, Maria, Kerstkind, verschillende dieren en ook de
Kerstman en Scrooge rijden mee in de stoet.
Vertrek vanaf Terebint om 17.00 uur.
Op de kinderboerderij zelf kan men zich warmen aan
glühwein, olliebollen, koﬃe en thee en levende muziek
verzorgd door Adri Vlooswijk, Amici a en de Kurkentrekkers. Deelnemers van het dagcentrum voeren het
kerstspel op en er is een tentoonstelling van kleine
kerststallen.

DIERENWEETJE
In de winter is er voor veel dieren weinig eetbaars te
vinden. Daarom leggen sommige van hen voedselvoorraden aan.
De eekhoorn is op dit gebied de
meest bekende. Hij verzamelt in
het najaar heel veel nootjes en
verstopt die in de grond of in
een boomholte. Op koude winterdagen gebruikt hij zijn neus om
de voorraad op te sporen.
Kraaiach ge zoals gaaien en
eksters zoeken in de herfst
naar eikels en verstoppen
ze voor de winter.
Zij herkennen de plaats waar
hun voorraad verstopt ligt aan
zichtbaar uiterlijke kenmerken
van de omgeving.

Ook is er gelegenheid tot het kopen van
prach ge kerststukjes (opbrengst voor de
kinderboerderij). Het beloo weer een sfeervol samenzijn te worden dat geheel staat in
teken van warmte en gezelligheid.

Ook bijen leggen een wintervoorraad aan. In de zomer
verzamelen ze nectar uit
bloemen. De nectar maken
ze dikker en zoeter zodat
honing ontstaat, die ze in
speciale honingraten opslaan.
Wanneer een vos meer
fazanten gevangen hee
dan hij op kan, begraa
hij een deel van het vlees
voor slechtere jden.
Er zijn ook dieren die hun reserves
op hun lichaam opslaan in de vorm
van vet. Denk hierbij aan beren,
maar ook egels en dassen gaan vetgemest in winterrust, om in het
voorjaar sterk vermagerd weer te
voorschijn te komen.

DE VEILIGHEID IS OP ORDE
Dat er voor een kinderboerderij meer bij komt kijken
dan “beestjes voeren” weten de meeste bezoekers niet.
Onderhoudskosten zoals verwarming, verlich ng, veiligheid etc. zijn er natuurlijk ook, net zoals aan een normale
gezinswoning. Daarom is de kinderboerderij Wamel ook
heel blij met haar sponsoren. Hieronder een voorbeeld
dat ook de veiligheid een plaats op de agenda hee .
Volgens de Arbowetgeving is het bestuur van de
S ch ng Kinderboerderij De Grote Gemeente Wamel
verantwoordelijk voor de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers. Zo moeten zij zorgen dat er vluchtroutes
en nooduitgangen zijn. Noodverlich ng behoort tot de
voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik te
maken van de vluchtroutes en nooduitgangen.
De noodverlich ngsinstalla e van de kinderboerderij was
hoognodig aan vervanging toe.
De zolder wordt niet alleen meer gebruikt voor opslag,
maar ook voor kinderfeestjes, vergaderingen, knuﬀellessen etc. Vanzelfsprekend moest dus ook de zolder
voorzien worden van noodverlich ng.

We hebben de ﬁrma van Tiem Electro uit Wamel
uitgenodigd om hiervoor een adviesplan op te stellen
over aantallen, typen en loca es van de armaturen.
Voor het aanbrengen en installeren kon de S ch ng
een beroep doen op haar vaste elektrotechnische
vrijwilliger Arno van Weerdenburg. Dank zij zijn inzet was
er ﬁnancieel ruimte om alle armaturen van het energiebesparende type LED te kiezen. Vanzelfsprekend hee ﬁrma
van Tiem voor de levering gezorgd.
De kinderboerderij wil de Rabobank bedanken voor hun
ﬁnanciële steun (waardoor deze ac e betaald kon worden)
én de ﬁrma van Tiem voor hun adviserende rol.

GEZELLIGE KNUTSELMIDDAG
In de herfstvakan e was het weer een gezellige
drukte op de kinderboerderij. Niet alleen kwamen er
veel kinderen een bezoekje aan de dieren brengen, op
woensdagmiddag stond er een knutselmiddag gepland.
Wel 21 kinderen kwamen bij elkaar op de bovenverdieping om daar prach ge dierenkaarten te maken.
Er werden verschillende technieken
gebruikt en dat leverde verrassende
resultaten op.

OPNIEUW GIFT RABOBANK CLUBKASACTIE
Ook dit jaar mocht de kinderboerderij zich verheugen op
een gi van de RABO-bank clubkasac e. Zo’n 453 leden
van de Rabobank hebben gestemd op de kinderboerderij,
hetgeen een bedrag van € 1942,40 opleverde.

Voor jouw stem
heel hartelijk dank.

Bestuur en vrijwilligers zijn verguld met het resultaat:
‘Het blijkt eens te meer dat de kinderboerderij nog steeds
gedragen wordt door inwoners van Maas en Waal.
Wij danken iedereen die op ons gestemd hee .’

ROTARYCLUB MAAS - WAAL - WAMEL
SCHENKT € 600,00
De Rotaryclubs in Nederland hebben als doelstelling
het dienstbaar zijn aan de samenleving. Zij steunen en
s muleren dit door het beschikbaar stellen van ﬁnanciële
middelen aan s ch ngen, verenigingen etc.
Verschillende Rotaryclubs organiseren onderling wedstrijden op het gebied van sport en spel. Zo organiseerde
begin september de Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein haar jaarlijkse mountainbike-wedstrijd voor goede
doelen. Het team van Rotary Maas-Waal-Wamel had als
goede doel de kinderboerderij Wamel uitverkoren.
Op vrijdag 27 oktober 2017 mocht de S ch ng Kinderboerderij geheel onverwachts uit handen van de teamleider Rik de Jong een bedrag van € 600,00 in ontvangst
nemen, bijeen geﬁetst door het team van Rik, uiteraard
met dank aan het hele team!
Het bedrag zal toegevoegd worden aan de reservering
t.b.v. vervangingen, die wij de komende decennia moeten gaan doen van diverse verouderde voorzieningen

PLANTENVERKOOP IN DE WEEK VOOR
MOEDERDAG GROOT SUCCES
In de week voor Moederdag werd dit jaar voor het eerst
de plantenac e gehouden vanaf het terrein van de kinderboerderij. Het werd een groot succes. Vrijwilligers van de
kinderboerderij maar ook van andere Wamelse verenigingen en deelnemers van het dagcentrum, gingen de huizen
langs. De planten waren bijna niet aan te slepen.
Wamel kan er op rekenen dat ze volgend jaar weer in de
bloemetjes gezet wordt. Het bestuur van de kinderboerderij hoopt dat er dan weer veel vrijwilligers zullen helpen.
De opbrengst van alle inspanningen komt volledig ten
goede van de kinderboerderij. Dat het geld goed besteed
wordt kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen.

zoals speeltoestellen, afrasteringen, rieten kap hooiberg,
volière en overkapping. De S ch ng Kinderboerderij hee
vanuit haar verleden steeds gestreefd naar op male
kwaliteit van de voorzieningen en wil dit ook graag zo
houden in de toekomst. Jaarlijks moet een bedrag van
ruim € 7000,00 opzij gelegd worden om aan deze wens te
kunnen blijven voldoen. Kortom, het bedrag is zeer
welkom en krijgt zeker een goede bestemming.
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JEUGDIGE VRIJWILLIGER ASSISTEERT BIJ
KINDERFEESTJES
Vijf jaar geleden zijn we op de kinderboerderij gestart met
de kinderfeestjes. Het eerste feestje op 27 oktober 2012
vierden we ter ere van de verjaardag van Olga.
Het bleek een groot succes: inmiddels hebben we al
52 feestjes gevierd. Bijzonder is dat diezelfde Olga
(inmiddels 14 jaar oud) in oktober als vrijwilliger
is begonnen. Ze hee al een paar keer meegelopen,
hand- en span diensten verricht en voorgelezen.
Deze jonge enthousiaste dame weet wat feestvieren is
en kan goed omgaan met kleine kinderen.
Langzamerhand zal ze steeds meer taken op zich nemen
en kan ze volwassen vrijwilligers gaan vervangen.

ZONDAGOPENSTELLING IN GEVAAR

Hoi, ik ben Olga en ik ben
14 jaar. Ik houd van tennissen en lezen. Zelf vind
ik het heel erg leuk om bij
dieren te zijn. Verder vind
ik het ook leuk om op te
passen bij jongere kinderen, gewoon om te zien
hoe zij de wereld ervaren.
Ik was heel enthousiast
toen Jacqueline aan mij
vroeg of ik wou helpen bij de kinderfeestjes, omdat ik weet hoe leuk het is.
Groetjes Olga

Door de week zijn deelnemers, begeleiders van het
dagcentrum aanwezig. In het weekeinde wordt de rol van
gastvrouw/heer overgenomen door vrijwilligers.
Op zondagmiddag is het al jd gezellig op de kinderboerderij. Veel (groot)ouders lopen er na de lunch graag even
uit met hun (klein)kinderen. De kinderboerderij is dan een
ﬁjn doel van de wandeling. Ook jdens een ﬁetstochtje is
het een mooie pitstop.
Omdat het aantal vrijwilligers terugloopt, zijn wij dringend

op zoek naar “nieuw bloed.” Mensen die bereid zijn zo nu
en dan in het weekeinde een paar uurtjes aanwezig te zijn
en toezicht te houden, dieren te voeren en koﬃe, thee en
limonade neer te ze en voor de bezoekers. We werken
met een rooster dat aangepast wordt aan de beschikbaarheid van de vrijwilligers.
Wanneer er geen vrijwilligers bij komen, zal de kinderboerderij in de nabije toekomst noodgedwongen op zondagmiddag gesloten zijn. Dat zal door velen als een groot
gemis ervaren worden.
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Ruim 5,5 jaar geleden werd bij Rieky Gerritsen kanker
geconstateerd. Toen ze na de eerste succesvolle
behandelingen “schoon” was, meldde ze zich aan als
vrijwilligster op de kinderboerderij. Op de haar kenmerkende bescheiden en vriendelijke manier hielp ze mee bij
de kinderfeestjes. Helaas bleek haar ziekte niet te overwinnen. Rieky is op 21 september 2017 overleden.
Wij wensen Wim, de kinderen, kleinkinderen en ieder die
van Rieky houdt, heel veel sterkte met dit grote verlies.

KINDERBOERDERIJ DIGITAAL
Al enige jaren is de kinderboerderij digitaal te bereiken via website, email en facebook
U kunt ons per mail bereiken op info@kibowa.nl en op de website www.kibowa.nl.
Voor informa e over kinderfeestjes mailt u naar kinderfeestjes@kibowa.nl
Vrienden van de kinderboerderij die graag de digitale nieuwsbrief willen ontvangen,
vragen wij een berichtje met adresgegevens te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl.

