
NieuwsbriefNieuwsbrief
Kinderboerderij De Grote Gemeente Kinderboerderij De Grote Gemeente 

nr 29, mei 2015

FEESTELIJKE WEDSTRIJD TER ERE VAN FEESTELIJKE WEDSTRIJD TER ERE VAN 
15-JARIG BESTAAN.15-JARIG BESTAAN.
Dit jaar bestaat kinderboerderij ‘de Grote Gemeente’
alweer 15 jaar. Alle kinderen uit Wamel en de wijde 
omgeving zijn opgegroeid met de kinderboerderij en 
zijn er regelma  g op bezoek geweest.  
Lees hieronder meer over de 
feestelijke wedstrijd voor alle 
grote en kleine kinderen.

JONGDIERENDAG: JONGDIERENDAG: 
FEEST VOOR JONG EN OUD, MENS EN DIERFEEST VOOR JONG EN OUD, MENS EN DIER
Gedurende het voorjaar is de veestapel weer behoorlijk 
uitgebreid. Lammetjes bij de schapen en geiten, jonge 
cavia’s en konijnen, kuikens van de kippen en duiven. 
Veel kinderen zijn al komen kijken, samen met hun (groot)
ouders, de oppas of  de juff en van peuterspeelzaal of 
school. Ze worden allemaal uitgenodigd om op Jongdieren-
dag op 7 juni nóg een bezoekje te brengen aan kinder-
boerderij ‘de Grote Gemeente’ in Wamel. Er is dan van 
alles te beleven: bewonder de jonge dieren, er worden 
schapen geschoren en hun wol wordt tot garen gesponnen. 
Maak een rit op de rug van een pony of in een koets. 
Spring rond in een groot springkussen. Kom knutselen of 
geniet van de muziek. De poorten van de kinderboerderij 
staan op 7 juni 2015 wagenwijd open van 13.00 tot 17.00.
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        wedstrijd voor alle kinderen!          
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             Je mag alle materialen gebruiken en 

              Je mag alle materialen gebruiken en laat je fantasie de vrije loop!        
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Wanneer konijntjes geboren worden, zijn ze kaal en 
blind en drinken moedermelk. Jonge dui  es komen 
zonder echte veren uit het ei, eten voorverteerd voedsel 
uit de krop van de ouders. Ze kunnen zich niet warm 
houden en zijn de eerste weken totaal a  ankelijk van 
de zorg van hun ouders, nestblijvers noem je dat. 

DIERENWEETJEDIERENWEETJE

KINDERFEESTJE VAN ODILE OP DE KINDERFEESTJE VAN ODILE OP DE 
KINDERBOERDERIJ. KINDERBOERDERIJ. 
Op 28 maart was het feest bij de kinderboerderij in 
Wamel. Odile haar allereerste kinderfeestje... 
Weken hee   ze toegeleefd naar deze dag. Spannend! 
Met 8 kinderen in twee auto’s van Rossum naar Wamel, 
met tassen vol cadeautjes die ze daar pas mocht uit-
pakken. Eenmaal aangekomen zagen we de vlaggen al 
wapperen. Met een dobbelspel zijn alle cadeautjes uitge-
pakt en daarna was het  jd voor TAART. 
Alle kinderen mochten hun eigen cakeje versieren met 
fondant, parels, bloemetjes en le  ers. 
Odile had een mooie versierde stoel met een grote 5 erop 
en ballonnen eraan. Wat een feest! 
Op naar de cavia's: heerlijk kroelen, wat zijn ze lief. 

Verder leuke dierenspelletjes gespeeld: welk dier maakt 
welk geluid, hoe heten de baby's van de dieren en aan poep 
geroken iehhh! 
Het feestje zit er bijna op... broodje worst hmmm.  En dan 
hebben de dieren ook rammelende maagjes. Iedereen krijgt 
een emmertje voer en geniet enorm.  Wat een leuke 
middag! Op de terugweg in de auto zijn de kinderen moe 
maar vol enthousiasme aan het vertellen! Zelfs van de 
ouders komen er na het thuisbrengen berichten dat de 
kinderen het superleuk vonden. Top gedaan dames! 
Bedankt namens Odile en haar vriendjes.

Wil je ook je kinderfeestje vieren op de kinderboerderij? 
Mail dan naar kinderfeestjes@kibowa.nl of 
bel 06 4285 0346 voor meer informa  e

Cavia’s en kippen zijn nestvlieders, zij zijn al hele-
maal ‘klaar’: ze hebben haren resp veren, kunnen 
meteen lopen en eten al snel met de pot mee, al 
krijgen jonge caviaatjes ook nog moedermelk.



dat omdat ze het belang-
rijk en interessant werk 
vindt, omdat ze graag met 
mensen omgaat, maar 
eigenlijk vooral voor 
zichzelf: ‘Omdat het uit 
mijn hart komt’. Haar 
enthousiasme voor dit 
vrijwilligerswerk is haar 
kleinzoon Daan niet 
ontgaan. Speciaal voor 
Oma Greet hee   hij 
in tv-programma ‘de 
taarten van Abel’ een prach  ge taart ge-
maakt in de vorm van de kinderboerderij, compleet met 
dakpannen, deuren, ramen, dieren, een bankje en een 
hek. Het leverde een heerlijke taart op én prach  ge tv! 
In de zomerdag gaan Greet en Henk graag naar 
Scandinavië met de camper. Op de kinderboerderij hou-
den ze daar rekening mee in de planning. 
‘Het is geen probleem dat ik dan wat langer afwezig ben. 
Ik word in die periode gewoon niet ingeroosterd. 
Als ik terug ben, neem ik de draad weer op’.

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGSTER KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGSTER 
GREET BROEKMANGREET BROEKMAN
Greet Broekman (61) is geboren en getogen in Wamel. 
Ze woont met haar man Henk tegenover haar geboorte-
huis. Ze hee   twee kinderen en vier kleinkinderen 
tussen de 11 en 2 jaar oud. Voorheen werkte ze als kok 
in verschillende restaurants in de regio. Nu doet ze geen 
betaald werk meer, maar dat wil niet zeggen dat ze s  l zit. 
Zo houdt ze zich heel intensief bezig met toneelspelen bij 
amateurtoneelgroep ‘de Kleine Komedie’ in Ochten. 
Eind dit jaar spelen ze wel 20 voorstellingen van ‘Scrooge’ 
in bejaardenoorden en verzorgingstehuizen.
Greet is dol op dieren. Met haar hond Dorus dwaalt ze 
vaak door de polder, liefst op de vroege zondagochtend 
als er nog geen verkeer is en alle vogels van zich laten 
horen. Over haar vrijwilligerswerk op de kinderboer-
derij zegt ze “In principe vind ik dieren (álle dieren!) het 
mooiste wat er is”.  Ze draait mee in de weekeinddiensten 
(gemiddeld 1x in de maand en soms op feestdagen een 
keertje extra). Dan zet ze koffi  e en limonade klaar, voor-
ziet de dieren van voer, water en hooi, doet klusjes zoals 
vegen en opruimen, loopt aan het einde van de dag nog 
eens een voerronde en zet dan de geiten binnen. Ze doet 

-

et

KENNISMAKEN MET KENNISMAKEN MET 
HET SCHOONEBEEKER SCHAAPHET SCHOONEBEEKER SCHAAP
Het Schoonebeeker schaap is het grootste Neder-
landse heideschaapras. De Schoonebeker hee   een 
uitgesproken sierlijk voorkomen, met haar lange 
hals en kop hoog opgericht. De rela  ef smalle kop 
is voorzien van een zeer typische ramsneus, een 
rondgebogen neusbeen, ook wel Romeinse neus 
geheten. Het ras is hoogbenig en het beenwerk is fi jn, 
maar hard en droog als dat van een ree. De vacht is lang 
en harig met een groot volume. De romp is lang en sterk, 
met voldoende breedte en kracht in de voor- en achter-
hand. Typisch is de lange, bewolde staart die tenminste 
tot aan de hak reikt. Het lammeren bij de ooien gee   
hoegenaamd geen problemen. De ooien worden vlot 
drach  g en gemiddeld werpt een ooi 1 à 2 lammeren per 

DIGITALE NIEUWSBRIEFDIGITALE NIEUWSBRIEF
Vrienden van de kinderboerderij waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen de 
nieuwsbrief per digitale post. De andere vrienden krijgen een papieren versie. 
Dat laatste is belastend voor het milieu en kost geld en energie dat de vrijwilligers 
liever aan andere zaken zouden besteden. Degene onder u die een papieren nieuws-
brief krijgen, maar graag de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, worden verzocht 
een berichtje met adresgegevens te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl.

jaar, mede a  ankelijk van de rijkdom van de voedings-
bodem waar de Schoonebeeker graast. De dieren zijn 
sterk en taai en kunnen gemakkelijk oud worden. 
Het zijn eenvoudig te verzorgen dieren met een hoge 
mate van zelfredzaamheid waar nog veel 'natuur' in zit.


