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NIEUWSBRIEF VOOR VRIENDEN VAN  

KINDERBOERDERIJ DE GROTE 

GEMEENTE  

WAMEL 
NUMMER 15, MEI 2007 
 

JONGDIERENDAG: EEN FEEST VOOR JONG EN OUD 
Op zondag 3 juni 2007 is het weer zo ver: jongdierendag op de kinderboerderij. Jong en oud 

wordt uitgenodigd om tussen 13.00 en 17.00 uur de nieuwe dieren te bewonderen en te 

knuffelen. Daarnaast is er nog veel meer te beleven. Zo zal een cowboy zijn lassokunsten 

laten zien. Er zullen veel verschillende demonstraties te bewonderen zijn: schapen scheren 

door Leo Bouman, wol/vilttechniek door Nellie de Mulder, glastechniek door Francien van 

Teeffelen, tegelmozaïeken door Ricolien Renkens. Ook worden getoond: oude 

gereedschappen uit het streekmuseum en verschillende duivenrassen van Gert van Heck. Een 

linedancegroep uit Appeltern zal een optreden verzorgen. Muziekgroep Jazeker en Adrie 

Vlooswijk maken live muziek.  

Kinderen kunnen zelf ook actief aan de slag. Ze mogen een dier knutselen en een ritje maken 

op de rug van een pony, of in een ponywagen. Bij het rad van fortuin en de caviarace kunnen 

ze kleine prijsjes winnen. Ook kunnen ze zich buiten adem werken op het springkussen. Als 

ze daar dorst van krijgen, is er voor de kleintjes gratis aanmaaklimonade. Voor de groteren zal 

er koffie, thee, bier en fris op voorraad zijn. 

Natuurlijk is er ook een kraam aanwezig van het dagcentrum,met  speelgoed dat  de 

deelnemers zelf  gemaakt hebben en ook een keur aan andere artikelen.  

 

MINDER JONGE DIEREN DAN ANDERE JAREN. 
Dit jaar zijn er op de kinderboerderij minder jonge dieren te 

bewonderen dan anderen jaren. 

Zo hebben we pech gehad met de Veluwse heideschapen. Alle drie 

de lammetjes hebben slechts korte tijd geleefd. Gelukkig hebben de 

Ouessant schapen al drie miniatuurlammetjes en is een vierde op 

komst. Ook zijn er vier geitjes geboren. De pony Carla is wel gedekt, 

maar niet drachtig. De ezel Jochem-Sander verwacht gelukkig 

binnenkort wel een veulentje. De konijnen en cavia’s hebben wel 

goed hun best gedaan. Er zijn regelmatig nestjes jongen waar te 

nemen. En de broedmachine levert ook geregeld een serie prachtige 

kuikentjes van eigen kippen af. 

 

KENNIS MAKEN MET GEERTJE GERRITSE, LID VAN DE 

EDUCATIECOMMISSIE  
Op verzoek van de redactie, is het deze keer mijn beurt om mij even voor te 

stellen. 

Mijn naam is Geertje Gerritse. Ik woon in de kerkstraat in Wamel, samen met 

mijn man Jan.  

Wij hebben drie kinderen, alle drie getrouwd, en een heel lieve kleindochter. 

Ook hebben we twee honden, Welsh Corgi’s, waar ik veel plezier aan beleef 

en vaak mee op de dijk te vinden ben. 

Om een beetje in conditie te blijven, ga ik zo’n drie keer per week Nordic 

Walken, ja inderdaad, lopen met stokken. Het is een heerlijke sport, lekker wandelen en 
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genieten van de natuur. Verder lees ik graag en veel en puzzelboekjes zijn aan mij ook goed 

besteed.  

Jaren geleden heb ik les gegeven op een aantal scholen, groepen 1 en 2, samen met een hond. 

Je leert de kinderen dan hoe ze een hond moeten benaderen en aaien. Ik vond dat 

verschrikkelijk leuk om te doen, de combinatie dieren, waar ik gek op ben,  en kleine 

kinderen. Sinds september/oktober 2005 help ik mee met het geven van knuffellessen op de 

kinderboerderij. Het omgaan met kinderen en dieren komt hierin weer terug. Het is heel leuk 

om te doen. Als aan het eind van de les een kind dat angstig is, toch een cavia of konijn durft 

vast te pakken en te aaien, is dat vreselijk mooi. 

Zo mensen, genoeg verteld. Misschien tot ziens op de kinderboerderij. Groeten van Geertje. 

 

EEN PRAATJE MAKEN MET BEZOEKERS. 
Op een zonnige zondagmiddag tref ik zo’n 20-25 bezoekers op de kinderboerderij. In de 

knuffelhoek zitten Shaye (7 jaar) en Zenzy (3 jaar) Oly uit Beneden-Leeuwen elk met een 

cavia op schoot. Er wordt geknuffeld dat het een lieve lust is. Als Zenzy haar cavia iets te ruw 

op de grond terug zet, wordt ze door haar vader tot de orde geroepen. “Je moet voorzichtiger 

zijn. Zoals jij doet, voelt voor die cavia hetzelfde als wanneer ik jou van boven uit het raam 

zou laten vallen!” Vader vindt het belangrijk, dat kinderen leren hoe ze met dieren om moeten 

gaan. Hoe ze een hond moeten benaderen bijvoorbeeld, zodat ze zelf geen gevaar lopen. Maar 

ook dat ze de dieren geen pijn mogen doen. Ze zijn al heel wat gewend. Shaye was pas één 

jaar oud toen ze al eens op een koe heeft gereden. Nu heeft ze ponyles. De pony op de 

kinderboerderij is dan ook favoriet. Net als de ezel, die vinden ze leuk om het gekke geluid 

dat hij maakt. Ze mogen heel voorzichtig één van de pas uitgekomen kuikentjes vasthouden, 

kijken naar de eieren in de broedmachine en hollen dan naar de wei om de lammetjes te aaien. 

Vader vertelt dat ze ooit in Frankrijk op een kinderboerderij waren. Ze werden daar 

besprongen door de geiten, die alle tassen opentrokken op zoek naar eten. Dat gebeurt hier 

gelukkig niet. De kinderen zouden er alleen maar bang van worden. Dat is nu ook precies de 

reden waarom er in de 

knuffelwei niet gevoerd mag 

worden. De dieren zijn niet 

gewend om te bedelen en laten 

zich rustig benaderen door de 

bezoekertjes. 

De familie Oly is nog nooit op 

de jonge dierendag of de 

kersviering geweest. Ze zijn 

echte “mooi weerbezoekers”. 

Als het op zondag mooi weer is, 

is de kinderboerderij een mooi 

doel om naar toe te fietsen 

(Shaye fietst al zelf, Zenzy zit 

achterop). “Beter dan in de tuin 

te zitten niksen”.  
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PLANNEN VOOR DE  HOOIBERG IN VER GEVORDERD STADIUM: 
Rond de jaarwisseling werd de vergunning verleend voor de bouw van een hooiberg op het 

terrein van de kinderboerderij. De 

hooiberg krijgt straks een 

multifunctionele functie, te weten als 

opslagplaats voor hooi en stro en 

tevens als onderkomen voor een 

aantal dieren en opslag van voer, 

materialen en gereedschappen. De 

hooiberg wordt in casco gebouwd 

door een gespecialiseerd bedrijf. De 

afbouw van het geheel vindt plaats in 

een grote mate van  

zelfwerkzaamheid. Maandag 8 mei 

werd de fundering en de vloerplaat 

gestort en na het opmetselen van een 

muurtje van ongeveer een meter 

hoog kan met de cascobouw worden begonnen, de verwachting is dat dit voor de 

bouwvakvakantie gereed is. Na de zomervakantie kan de kap met riet worden gedekt. Daarna 

kan de afbouw door een aantal vrijwilligers ter hand worden genomen en het bestuur heeft 

goede hoop, dat afhankelijk van de beschikbare financiële middelen, het geheel begin volgend 

jaar gerealiseerd zal zijn. Voor het bijeen krijgen van de benodigde gelden werd een beroep 

gedaan op instellingen, fondsen en bedrijven. Van een aantal mogelijke sponsors werd bericht 

ontvangen, dat binnenkort een besluit wordt genomen op het verzoek om financieel te 

participeren in het bouwwerk, anderen deden reeds een schenking of toezegging. 

 

 

VERZOEK AAN VRIENDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ. 
Het aantal leden van de Vrienden van de Kinderboerderij bedraagt momenteel 270. 

De ontvangsten uit de jaarlijkse contributies vormen een wezenlijk deel van de inkomsten van 

onze boerderij, die wij zeker niet kunnen missen om de zaak draaiend te houden.  

De betaling van de contributie was tot dusver mogelijk door het bestuur te machtigen om 

jaarlijks tot wederopzegging automatisch te innen. Verder is het mogelijk zelf de contributie 

te voldoen door overmaking op het bankrekeningnummer van de kinderboerderij en tot slot de 

contributie contant aan huis te laten ophalen. 

Door het beëindigen van de contante betaling aan de heer Leo Verheiden, werden 

betrokkenen in de gelegenheid gesteld het bestuur te machtigen 

om de jaarlijkse contributie automatisch te innen en het bestuur 

is blij, dat zo velen daarop positief hebben gereageerd. Om een of 

andere reden werd van enkelen nog geen reactie en dus ook geen 

machtiging ontvangen. Misschien wil men toch liever zelf jaarlijks het 

toegezegde bedrag overmaken of op een andere manier betalen. In dat 

geval bestaat voor hen uiteraard de mogelijkheid om de contributie zelf 

jaarlijks te voldoen door overmaking op bankrekeningnummer:  

11.23.14.384. Via het infoblad jaar zal men dan elk jaar worden 

geattendeerd op de contributiebetaling. 
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KENNIS MAKEN MET DE SHETLAND PONY. 
Tot de grote publiekstrekkers op de kinderboerderij behoren de Shetland pony Carla en haar 

eenjarige zoon Jip. Carla is een vriendelijke merrie, die goed met kinderen overweg kan. Zelfs 

kort na de geboorte van haar veulens, verloor 

ze haar goede humeur niet. Iets wat bij andere 

pony’s nog wel eens het geval is.  

Een pasgeboren veulen dat je zonder gevaar 

kunt benaderen, dat is toch wel het hoogtepunt 

van het fokseizoen op de kinderboerderij. 

Jammer genoeg kunnen we dit jaar geen veulen 

verwachten, want Carla is helaas “gust 

gebleven”.  

De oorsprong van de Shetlander ligt op de 

Shetland eilanden, waar ze al ongeveer 2000 

jaar worden gehouden. Oorspronkelijk werden 

ze als pak- en trekpony gehouden. Ook in de 

mijnen in Groot Brittannië werden ze veel gebruikt.  

Vanwege hun geringe grootte en hun goedmoedigheid zijn ze geschikt als rij- en speelpony 

voor kinderen. 

De Shetlander stelt weinig eisen voor wat betreft haar verzorging. Het grootste probleem is 

om ze niet te dik en te vet te laten worden. Door hun dikke wintervacht en overvloedige 

manen- en staartgroei kunnen ze heel goed tegen de kou. 

Door het Shetlanderpony stamboek is een opdeling gemaakt naar grootte. 

Shetlanders zijn, als alle paarden en pony’s, om de drie weken hengstig en dragen 11 

maanden. Doorgaans krijgen ze één veulen per dracht. 


