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KINDERBOERDERIJ GEZELLIGSTE HOEKJE TIJDENS DE PARKMARKT.
Tijdens de jaarlijkse Parkmarkt, op 19 augustus j.l., is gebleken dat de kinderboerderij het
gezelligste plekje van het park is. Het publiek kon er terecht voor een kopje koffie of thee of
wat limonade. Men kon er lekker zitten kijken naar de drukte in en om het park, luisteren naar
de muziek van JAZEKER, knuffelen met de dieren. De kinderen lieten zich schminken en verdrongen elkaar in de
knuffelhoek. Hans en René maakten van de caviarace een
gebeurtenis vol bloedstollende spanning. Men kon tegen
een vergoeding het gewicht raden van de ezel JochemSander, die speciaal voor
de gelegenheid gewogen
was op de weegbrug van
Mari Bouman. Drie winnaars kwamen er uit de bus, te weten
Karin Maters, Sjoerd Hooymans en Flo IJzendoorn, allen uit
Wamel. Zij zaten ieder 2 ons naast het gewicht van 132.8 kg
en werden verblijd met een vogelhuisje of plantenbakje, vervaardigd door de houtbewerkingsgroep van de Strang.
Behalve een plezierige dag, leverde de Parkmarkt de kinderboerderij zo’n F 600,- op, hetgeen zeker goed besteed gaat
worden.

EENJARIG BESTAAN EN VIERING WERELDDIERENDAG LOKKEN
VEEL BEZOEKERS NAAR DE KINDERBOERDERIJ.
Omdat het op 30 september een jaar geleden was, dat de kinderboerderij geopend is, werden
de openingstijden voor één keer uitgebreid van één uur tot halfzes. Er kwamen ca 350 mensen
een kijkje nemen, die werden onthaald op koffie, thee en limonade. De kinderen konden een
ritje maken op de twee aanwezige pony’s.
Ook de dagen die op deze zondag volgden, was het druk. Meer dan 500 kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen uit heel Maas en Waal kwamen ter ere van dierendag een kijkje
nemen.

CADEAUTJE MOET STRAKS EXTRA INKOMSTEN OPLEVEREN.
Ter ere van het “Jaar van de Vrijwilligers” kregen de vrijwilligers van de kinderboerderij op
zaterdag 20 oktober een cadeautje aangeboden. Wamelnaar Harry Lamers had gezien dat er
tijdens de Parkmarkt gebruik gemaakt werd van een gehuurde caviabak. Zonde van de huur!
Zo’n bak kon hij zelf wel maken, zodat de kinderboerderij bij allerlei gelegenheden optimaal
gebruik kan maken van de inkomsten. Dank je wel Harry. Het is prachtig werk!!

JONG LEVEN IN OVERVLOED.
In de afgelopen periode werden 2 voskonijntjes en 12 jonge cavia’s geboren. Cavia Loesje
beviel, tijdens de open dag, van 4 jongen, terwijl het publiek zich voor haar hokje verdrong.
Een prachtig gezicht: 4 van die kleine netgeboren beestjes die al helemaal “af” zijn en meteen
door het hok beginnen te lopen.

KINDERVAKANTIEWERK UIT TIEL KOMT EEN DAG NAAR WAMEL.
Medio augustus is een groep van ongeveer 25 kinderen uit Tiel de hele dag op bezoek geweest op de kinderboerderij. Samen met vrijwilligers en deelnemers van de Strang hebben zij
de dieren verzorgd en gevoerd. ’s Middags was er een activiteit in de educatieve ruimte. Na
afloop werden “dierverzorgers diploma’s “ uitgereikt, ondertekend door Nannette Zijlmans.
Als afsluiting van de kindervakantieweek, is er in Tiel een stuiverkermis gehouden. De opbrengst hiervan, F 351.10 kwam ten goede aan onze kinderboerderij. Veel dank daarvoor!

FINANCIELE ZAKEN
In juli kwamen er 712 bezoekers, in augustus waren dat er 681 en in september 835 (inclusief
open dag). Zij deponeerden F 137,15, resp F 69.65 en F 116.60 in Keu het spaarvarken en
kochten voor F 28.90, resp F 28,30 en F 125.50 aan jonge dieren en eieren.
De bezoekende scholen en peuterspeelzalen brachten ook nog een bedrag van zo’n F200,mee.
De sponsoractie tijdens de dijkenloop heeft in totaal F 794, - opgeleverd. Sporters en sponsors
hartelijk dank daarvoor.
De kippenren die door leerlingen van het Pax Christi college bijeengespaard is, laat nog even
op zich wachten. En dat is jammer. Het blijkt dat er voor de bouw van zo’n ren een vergunning en een verandering van het bestemmingsplan nodig is, compleet met grondonderzoek.
Dat gaat allemaal heel veel geld kosten en dat is er (nog) niet. Men is nu op zoek naar een
andere oplossing.
Het aantal vrienden groeit gestaag. Deze maand krijgen zo’n 214 huishoudens een nieuwsbrief in de bus.
KENNISMAKEN MET

VRIJWILLIGER ANS
BOUMAN

Ans woont aan
de Heemstraweg in Wamel, samen met Mari en
hun dochters Marian en
Annemarie. Ze is op de
boerderij van haar ouders
in Beneden-Leeuwen opgegroeid tussen de dieren.
Ze hebben nu een schapenwegerij en hun fokschapen lopen in de zomer langs de dijken van
de Waal tussen Wamel en
Leeuwen. Het houden en
verzorgen van dieren is
eigenlijk haar hobby. De
kinderen gaan vaak na
schooltijd nog even op de
kinderboerderij kijken en
gaan in het weekend altijd

mee voeren als Ans dienst
heeft.
KENNISMAKEN MET
STRANGMEDEWERKSTER JOUKE
ZONDAG

Jouke is 24 jaar en
woont in Wamel. Sinds september 1999 is ze werkzaam
binnen de stichting de Driestroom. Ze is begonnen op
de woonvorm in BenedenLeeuwen. Nu is ze werkzaam
op de Strang in BenedenLeeuwen en ook in Wamel.
Voorheen heeft ze in het
onderwijs gewerkt als onderwijsassistente. Ze heeft de
opleidingen voor Sociaal
Pedagogisch werk en Activiteiten Begeleidster gedaan.

In haar vrije tijd gaat ze
graag sporten en ook en dagje winkelen en uit eten gaan
behoren bij haar tot de vrijtijdsbesteding.
KENNISMAKEN MET
STRANGDEELNE-MER
ROB DE LORIJN

Rob woont in
Wamel. In zijn vrije tijd
wil hij graag drummen en
muziek draaien. Hij is fan
van BZN. Zijn favoriete
sport is tennis. Op de kinderboerderij helpt hij
graag met mesten en voeren. Hij vindt het erg gezellig als er kinderen komen kijken.

KIJK EENS WAT WE NU WEER HEBBEN
Sinds kort loopt er een prachtige zwarte pony in de wei. Het is Omi, een tweejarige Shetlander merrie. Al heel vaak werd er gevraagd om een pony en er werden ook al diverse exemplaren aangeboden. Een pony op een kinderboerderij is jammer genoeg niet makkelijk. Veel pony’s zijn te eigenwijs en worden te brutaal. Dat kan vooral met kleine kinderen problemen
geven. We willen het toch graag proberen. Omi is daarom zo
lang in “bruikleen”; als het goed gaat mag ze blijven, anders
gaat ze weer naar de eigenaar terug.
Ook nieuw zijn de kalkoenen. Twee hennen en een haan.
In de grote wei is een klimhut voor de geiten geplaatst. Dit
toestel is niet bedoeld voor kinderen. Voor hen komt een
huisje naast de volière. De waterafvoer op die plek is verbeterd, zodat de kleintjes zich zonder natte voeten terug kunnen
trekken in hun eigen hokje.
Ter bescherming van het gaas, zijn er latten gemonteerd op de plaatsen waar de geiten door en
over de afrastering gevoerd worden. Voor alle duidelijkheid: in de wei mag niet gevoerd worden, omdat de geiten dan veel te opdringerig worden en tegen kinderen en buggies op gaan
springen.

OPROEP

Er is op de kinderboerderij grote behoefte aan vrijwilligers die kunnen klussen. Er zijn allerlei
werkzaamheden te verrichten zoals het repareren en opknappen van de hokken, hekken en
weides. En het uitbreiden van de verblijven. Dus: hebt u gouden handen? Dan kunnen we u
gebruiken!
We zoeken ook 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.

REGELTJES
Iedereen is natuurlijk blij met onze nieuwe dieren en wil ze
graag voeren.
De pony Omi mag volstrekt niet gevoerd worden, omdat ze
dan veel te dik wordt en bovendien kans loopt om koliek te
krijgen.
Ook de kalkoenen kan men beter niet voeren. Ze zijn nu nog
tam, maar worden opdringerig als ze verwend worden.

KENNISMAKEN MET DE VELUWSE HEIDESCHAPEN.
Op kinderboerderij de Grote Gemeente lopen in de rustweide 3 Veluwse heideschapen: de
ram Jan en zijn 2 ooien. Het zijn grote schapen. De ram weegt zo’n 80 kg, de ooien zijn 10 kg
lichter. De crèmewitte afhangende wol heeft geen krulletjes. Ze hebben een lange staart.
Het ras is ontstaan doordat er vroeger (in de 19e eeuw) weinig met schapen gereisd werd. Er
waren geen auto’s, dus het transport ging te voet. De uitwisseling van schapen beperkte zich
daardoor tot de regio, waarbinnen de schapen steeds meer op elkaar gingen lijken en dus regionale rassen ontstonden. Op de Veluwe liepen grote kuddes, die vaak gemeenschappelijk bezit van een dorp waren en gehoed werden door een herder. De herder liep niet alleen met zijn
kudde op de schrale heidevelden, maar trok ook langs de rivieren met hun veel rijkere gronden. Dat is de reden dat het Veluws heideschaap aanmerkelijk groter is dan bijvoorbeeld het
Drentse Heideschaap, dat alleen maar op schrale heidevelden graasde.
Rond 1960 was het Veluws Heideschaap bijna uitgestorven, maar door een fokprogramma
van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, is dit mooie ras gered.
De ooien dragen 5 maanden min 5 dagen. Op schrale gronden krijgen ze meestal 1 lam, op
rijkere gronden komen ook meerlingen voor. Omdat onze ram steeds bij de ooien loopt, is het
een verrassing wanneer we lammetjes kunnen verwachten.
Deze schapen lopen in de rustwei omdat ze nogal brutaal en lomp zijn. Niet zo geschikt om
bij kleine kinderen te laten. Ze plagen graag de verzorgers en ook de klusjesman heeft het
regelmatig zwaar te verduren. Laatst heeft Jan de ram de sleutelbos uit de deur getrokken. De
sleutels en het labeltje konden weer afgepakt worden, maar de ring heeft hij opgegeten!

