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LEVENDE KERSTSTAL OP DE KINDERBOERDERIJ IS HET STARTSEIN 

VOOR KERST 2002.  
 

Op 14 december 2002 kwamen vele honderden belangstellenden kijken naar de levende kerst-

stal, waarin enkele deelnemers van “de Strang” op voor-treffelijke wijze de rollen van Jozef, 

Maria en een Herder vertolkten. Het hele terrein was verlicht en verwarmd met behulp van 

vuurkorven en buitenkachels. Er waren windschermen van riet opgesteld, als beschutting voor 

de kerstgroep, voor kinderkoor Kikowa, dat een optreden verzorgde onder bezielende leiding 

van Maik Warlam en 

voor Adrie Vlooswijk 

die voor de achter-

grondmuziek zorgde. 

Door het hele dorp 

waren de sfeervolle 

kerstklanken te horen. 

Er was veel belang-

stelling voor de kraam 

waarin men spullen 

verkocht, die op      

“de Strang” gemaakt 

waren. Ook glühwein, 

chocomelk en kren-

tenmik gingen grif van 

de hand. Al met al was 

het tussen 5 en 9 een 

drukte van belang. Een 

gezellige avond waar-

door men, ondanks de 

kou, meteen in de juis-

te kerststemming gebracht werd. 
 

OUDEREN ACTIEF VOOR DE KINDERBOERDERIJ. 
 

Niet alleen jonge gezinnen maken zich druk om de kinderboerderij. In Wamel is een groep 

wat oudere mannen (allen om en nabij de 80 jaar) die heel wat uurtjes aan de kinderboerderij 

verspeeld hebben. Sjaak Elemans, Rien van Sommeren en Toon Burgers waren eens echte 

vaklui. Nu zijn ze al lang en breed gepensioneerd, maar ze zitten niet stil. Ze gebruiken hun 

vrije tijd en hun vakkennis om anderen een plezier te doen. Zo hebben ze voor de kinderboer-

derij de konijnenhokken, de duiventil, de lachduivenkooi en zelfs het kerstkribje voor Jezus in 

elkaar geknutseld.  Een goed voorbeeld voor anderen met “genoeg” vrije tijd. Heren, hartelijk 

bedankt!! 



 

NIET ALLEEN IN DE WINTER IS DE KINDERBOERDERIJ POPULAIR.  
 

Ondanks de hittegolf, werd de kinderboerderij 

tijdens de Parkmarkt goed bezocht. Het was er 

dan ook bar gezellig, in de schaduwhoekjes onder 

de grote parasols, waar allerlei vrolijke activitei-

ten plaatsvonden.  

Het hele jaar door kan de kinderboerderij rekenen 

op grote belangstelling van het publiek. 

 

 

 

 

Zo kwamen er tijdens de zomervakantie 37 kinderen van de kindervakantieweken uit Boven-

Leeuwen een middagje op bezoek op de kinderboerderij. 

 

Ook de stichting Jeugdvakantieweken uit Tiel maakte voor hun Jeugdspektakel 2002 een dag-

je gebruik van de kinderboerderij en de educatieruimte. Ze beloofden dat ze volgend jaar te-

rug komen, dus ze hebben het goed naar hun zin gehad. 

 

Rond dierendag was het een drukte van jewelste. 

Groepen peuters van speelzalen uit heel Maas en 

Waal kwamen een kijkje nemen en ook de scouting-

groep uit Beneden-Leeuwen was van de partij. 

Het IVN had begin november voor kinderen uit de 

bovenbouw van de basisscholen een excursie langs 

de Waal georganiseerd. Het aantal inschrijvingen 

overtrof de verwachtingen. Vanwege het hoge water 

ging het uitstapje niet door, maar de zo’n 45 kin-

deren hadden een hele leuke en leerzame middag op 

de kinderboerderij. 
 

 

Een groep ouderen uit ver-

pleeghuis Elisabeth uit Bene-

den-Leeuwen, maakte een ex-

cursie naar de dieren in Wamel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINANCIELE ZAKEN 

 
In September kwamen er 594 bezoekers, in oktober waren dat er 543 en  in November  372. 

Zij brachten € 124.23  resp  € 86.05 en  € 10.00 in, door schenking in Keu het spaarvarken, 

koffiegeld en aanschaf van jonge dieren en eieren. 

De Wamelse ijsclub hield na 25 jaar op met bestaan. Voor het geld dat nog in kas was, werd 

een goede bestemming gezocht en gevonden: men besloot het aan de kinderboerderij te 

schenken. Tijdens de kerstviering aldaar werd een bedrag van € 345,- overhandigd aan voor-

zitter Hans Jansen. 

De damesvereniging in Wamel verraste de kinderboerderij met een bijdrage van € 45,-. 

Tijdens de kerstviering voor senioren werd een bedrag van € 120,- opgehaald en aan de kin-

derboerderij geschonken. 

 

 

 

KIJK EENS WAT WE NU WEER HEBBEN 

 
Er wordt hard gewerkt aan de 

nieuwe stal in de rustwei, die 

binnenkort onderdak moet 

bieden aan Jochem de ezel, 

Omi de pony, de Veluwse 

heideschapen en enkele soor-

ten sierkippen. De fundering 

is gestort en de eerste stenen 

zijn al gemetseld. Het is de 

bedoeling dat deze stal qua 

uiterlijk veel gaat  lijken op 

de boerderij zelf, zodat het 

samen één geheel zal vor-

men.  

In de educatieruimte boven, 

wordt hard gewerkt aan knuf-

felhuisjes, die gebruikt gaan 

worden in het “knuffelproject voor de scholen”. Dit project wordt opgezet, samen met het 

bezoekerscentrum “de grote rivieren” in Heerewaarden en is bedoeld om basisschoolkinderen 

vertrouwd te maken in de omgang met kleine dieren. 

De pauwstaartduifjes (in de til, in de grote wei) hebben 2 jongen. Zoals altijd bij duiven zijn 

dat een doffer en een duifje. 

Ook de lachduifjes zitten op eitjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KENNISMAKEN 

MET 

VRIJWILLIGER   

STEFAN JURRIENS 
Mij is gevraagd iets te 

schrijven over mijn vrij-

willigerswerk op de kin-

derboerderij.  

Ik heb van 1985 tot 1992 

taxi gereden bij het toen-

malige taxibedrijf van 

mijn ouders. Iedere dag 

had ik de deelnemers van 

“dagverblijf de Strang”in 

mijn auto. Toen is mijn 

interesse voor “de zorg” 

ontstaan. Om gezond-

heidsredenen heb ik het 

taxiwerk op moeten ge-

ven. Toen het wat beter 

met me ging, ben ik als 

vrijwilliger gaan werken 

in “de Groesbeekse tehui-

zen”, waar ook mijn 

vrouw Marion werkzaam 

is. Mijn grote wens bleef 

echter betaald werken in 

de zorg. Inmiddels is het 

1995 en word ik vader 

van een fijne tweeling. 

Dan komt de kinderboer-

derij in zicht en ik en mijn 

gezin geven ons op als 

vrijwilligers. Dan krijg ik 

in 1999 nog een betaalde 

baan aangeboden bij “ de 

Strang”. Dit heb ik na 1 

jaar helaas op moeten 

geven. Het vrijwilligers-

werk op de kinderboerde-

rij blijven ik en mijn ge-

zin echter met veel en-

thousiasme doen, hoewel 

ik soms wat hulp moet 

vragen en zondermeer 

krijg met name van Wim 

van Rossum. Ik hoop dat 

de kinderboerderij nog 

lang met behulp van vrij-

willigers mag blijven 

draaien. 

KENNISMAKEN 

MET STRANG-

DEELNE-MER  

MAURICE VAN 

HAREN  Maurice  komt 

uit Druten en is een echte 

NEC-fan. Hij kijkt dan 

ook graag naar voetbal, 

maar speelt nog liever zelf 

een potje mee. Computer-

spelletjes spelen doet hij 

graag en hij draait vaak 

muziek. Op de kinder-

boerderij vermaakt hij 

zich met het uitmesten 

van de stallen en het ont-

vangen van bezoek. 

 

 

 
 

 

OPROEPJES 
 

Staan al die pluchen knuffelbeesten van uw opgroeiende kinderen u in de weg? Geef ze dan 

even af op de kinderboerderij. Wij kunnen nog steeds boerderijdierknuffels gebruiken, om de 

knuffelhuisjes in de educatieruimte in te richten.  
 

 

 

 

 

 

 



REGELTJES. 

  
Het gebeurt nog al eens dat kinderen de dieren in de grote wei willen aaien. Daar is niets op 

tegen. Maar zorg er voor dat de kinderen niet achter de dieren gaan lopen jagen. Dat maakt de 

dieren schuw en vervelend en de kinderboerderij wordt daardoor een stuk minder aantrekke-

lijk. Wie geduld heeft, zal merken, dat de dieren zelf op de kinderen afkomen, als ze daar zin 

in hebben. 

Zoals de naam al aangeeft is de rustwei niet toegankelijk voor publiek. Deze wei is bedoeld 

voor dieren die (tijdelijk) behoefte hebben zich aan te veel aandacht te onttrekken. 

 

KENNISMAKEN MET DE KALKOENEN. 
 

Op de kinderboerderij lopen 3 kalkoenen: een haan en twee hennen.  

Deze “boerderijkalkoenen”stammen af van de wilde kalkoen die in Noord-Amerika voor-

komt. 

Wilde kalkoenen werden zeker 2000 jaar geleden door de indianen gedomesticeerd. In 1520 

werd de kalkoen door Spaanse zeelui naar Europa gebracht.  

Het meest opvallende aan de kalkoen zijn de vleesachtige wratten (rood met blauw) welke 

rond de kop en hals zitten. Ook de 

vleeslel boven de snavelbasis valt 

erg op. Zeker bij de haan, als die 

vleeslel bij opwinding zo sterk 

zwelt, dat hij wel 10 cm lang wordt. 

Heel herkenbaar is het geluid, dat 

de haan maakt als hij wordt geprik-

keld.  

Kalkoenen worden voornamelijk 

gehouden voor het vlees. Daarom 

worden ze zo gefokt dat er zo veel 

mogelijk borstspiering (vlees) aan 

de kalkoen zit. Bij sommige  rassen 

ging dat zo ver dat ze niet goed 

meer konden lopen. Onze kalkoe-

nen lopen er puur voor de sier. Ze 

hebben de kerst dan ook goed over-

leefd. 

Hanen wegen, afhankelijk van het 

ras, 8 tot 20 kg. De hennen 4 tot 10 

kg. 

Bij commerciële kalkoenfokkers 

geschied de voortplanting door 

kunstmatige inseminatie en met 

behulp van broedmachines. De broedtijd is 28 dagen. Kalkoenen kunnen tot 250 eieren per 

jaar leggen, die net zo lekker smaken als kippeneieren. 

 

 

 


