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Daar is het gezelligheid troef, onder andere met levende 
muziek en een kerstspel opgevoerd door cliënten van 
de Driestroom. Iedereen is van harte welkom op deze 
sfeervolle kerstviering.  

SCHILDERWERK AFGERONDSCHILDERWERK AFGEROND
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het 
uiterlijk van de boerderij. 
Na twin  g jaar kon het schilderwerk van deuren en 
kozijnen wel een opknapbeurt gebruiken. 
Herbert Brands hee   deze taak op zich genomen. 
Dank zij zijn inspanningen staat alles weer strak in de lak. 

De kers   jd is een periode waarnaar door veel mensen 
lang wordt uitgekeken. Wie aan kerst denkt, denkt aan 
het kindje in de kribbe, Jozef en Maria, engelen, herders 
en koningen. Aan stemmige muziek, gezelligheid, lichtjes 
in het donker, vuurkorven, prach  ge versiering, 
bloemstukken, kerststalletjes, glühwein, chocolademelk 
en oliebollen. 
Tijdens de kerstviering op de kinderboerderij op zaterdag 
14 december 2019 kan men dat allemaal zien en beleven. 
Kinderen nemen hun lantaarntjes en hun (groot)ouders 
of verzorgers mee en verzamelen om 16.45 uur bij de 
Terebint voor de lichtjesoptocht die om 17.00 uur vertrekt 
en dwars door het dorp naar de kinderboerderij gaat. 

KERSTVIERING OP ZATERDAG 14 DECEMBERKERSTVIERING OP ZATERDAG 14 DECEMBER



FLEURIGE ACTIE GROOT SUCCESFLEURIGE ACTIE GROOT SUCCES
Wamel zag er deze zomer extra fl eurig uit, dank zij de 
plantenac  e op 9, 10 en 11 mei. Er waren die dagen op 
de kinderboerderij meer planten te vinden dan dieren. 
Het perkgoed werd ter plekke aan de man gebracht en op 
de vrijdagavond gingen vrijwilligers door het hele dorp huis 
aan huis langs de deuren. Het was een geslaagde ac  e.

De kinderboerderij in Wamel speelt een belangrijke rol 
binnen de dorpsgemeenschap. Er wordt gewerkt en men 
komt er om te ontspannen. Er worden contacten gelegd 
tussen mens en dier, en tussen mensen onderling. 
Kinderen komen met hun (groot)ouders of verzorgers naar 
de dieren kijken en maken meteen kennis met de cliënten 

Pien van Kessel (21) organiseerde een feestdag voor 
de hele familie Lagarde (familie van moederskant). 
Een speurtocht aan de hand van foto’s loodste de 
22 volwassen en 6 kinderen (variërend in lee  ijd van 
1,5 tot 69 jaar) langs 6 loca  es in het dorp, waar ze 
allerlei opdrachten moesten uitvoeren. 
Op de kinderboerderij deden de volwassenen een 
spelletje blaasbal, terwijl de kleintjes zich vermaakten 
met de dieren en de speeltoestellen. 
Pien was op dit idee gekomen omdat de carnavals-
vereniging ook ooit de kinderboerderij  als tussenstop 
had gebruikt  jdens een dagje uit. Ze had vooraf contact 
opgenomen met de beheerder en de vrijwilliger van dienst 
en zelf voor consump  es gezorgd.

Bevers op de kinderboerderij
Rond dierendag gaan de bevers van scou  ng Don Bosco 
uit Beneden Leeuwen ieder jaar een bezoekje brengen 
aan de dieren op de Kinderboerderij in Wamel.
Ezels, pony's, schapen, kippen, cavia's, konijnen 
en vogels kijken, voeren, knuff elen en aaien. 
Vooral de cavia's vonden de bevers het 
allerleukst. Wat zijn ze zacht en lief.
Ook het voeren van de geiten was geweldig. 
Al waren de grote geiten wel een beetje 
brutaal en aten ze het brood van de 
kleinere geiten op. De bevers hebben 
genoten van deze ochtend.
Kinderboerderij Wamel. Bedankt.

van het dagcentrum. Jarige kinderen vieren er hun 
verjaardagsfeestje. Scholen, peuterspeelzalen en kinder-
dagverblijven komen een kijkje nemen. Verenigingen 
maken gebruik van het terras als pitstop voor een vossen-
jacht of spooktocht. In deze nieuwsbrief twee voorbeelden
van ac  viteiten die op de kinderboerderij plaatsvinden. 

KINDERBOERDERIJ STAAT MIDDEN IN HET (DORPS)LEVENKINDERBOERDERIJ STAAT MIDDEN IN HET (DORPS)LEVEN



JAN EN TRUUS IN HET ZONNETJE. JAN EN TRUUS IN HET ZONNETJE. 
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst, afgelopen zomer, zijn 
Jan en Truus van der Cruijsen eens goed in het zonnetje 
gezet. Dat hebben ze wel verdiend. 
Zij speelden een grote rol bij het tot stand komen en in 
stand houden van de kinderboerderij in Wamel. 
Meer dan een kwart van hun leven stond in dienst van dit 
prach  ge project, want hoewel de boerderij 20 jaar geleden 
werd geopend, zijn ze er zeker 25 jaar mee bezig geweest. 
Jan, de “Brabander in Gelderland”, was al die  jd een 
onmisbare factor in Wamel. Hij was secretaris van veel 
verenigingen en s  ch  ngen in ons dorp en hee   zich vol 
vuur ingezet om de kinderboerderij van de grond te krijgen 
en draaiende te houden. Naast zijn geordende manier van 
werken als secretaris, is “bedelen” zijn grootste verdien-
ste geweest. Hij kon poten  ele sponsoren goed duidelijke 
maken dat er geld nodig was en het lukte vaak om hen over 
de streep te trekken. Iets waar hij zich niet voor schaamde, 
omdat het nooit voor zichzelf was, maar steeds voor het 
goede doel. Tijdens vergaderingen verraste hij het bestuur 
menigmaal met nieuwe inkomsten. Maar hij was al  jd 
zeer discreet: hij hing nooit aan de grote klok hoe groot de 
bijdragen waren en van wie ze a  oms  g waren.
Jan was een goede vertegenwoordiger van de kinder-
boerderij. Hij  mmerde aan de weg, ontving gasten en 
stond de pers te woord.
Truus werkte meer op de achtergrond, maar was echt 
niet alleen maar “de vrouw van”. Naast haar vrijwilligers- 
werk in het ouderenwerk, had zij ook op de kinder-
boerderij haar eigen rol. Zo hielp ze met de catering  jdens 
evenementen. Samen met Jan verzorgde ze de vrijwilligers-
bijeenkomsten. Het was algemeen bekend dat die twee 
samen beslissingen namen en knopen doorhakten. 

En als Jan de nieuwsbrieven stencilde, verzorgden 
beiden het rapen en nieten van de papieren. 
Dat hebben ze gedaan totdat dit werk werd uitbesteed.
De kinderboerderij hee   in hun leven een grote rol 
gespeeld. Ze vonden de integra  e van “de jongens” van 
de Driestroom heel belangrijk en hadden veel belang-
stelling voor alle dieren (met een kleine voorliefde voor 
de ezels). Toen hun kleinzoons Tom en Bas (hun grote trots) 
klein waren, waren ze er vrijwel dagelijks te vinden. 
Ze meldden zich al  jd af vóór ze op vakan  e gingen naar 
hun favoriete Turkije, zorgden dat alle regelwerk goed was 
afgehandeld en na terugkomst kwamen ze meteen vragen 
hoe het ervoor stond. 
Jan werd dit jaar 80 en Truus is nog een beetje jonger. 
Ze vonden het  jd worden om een stapje terug te doen. 
Jan is blij met zijn opvolger Frank, die op zijn beurt 
bewondering  hee   voor de gedegen manier waarop Jan 
het secretariaat hee   aangepakt: de kaartenbakken met 
de ledenadministra  e en het secretariële archief.
Bestuur en vrijwilligers zijn Jan en Truus zeer erkentelijk 
voor hun inzet. 

Als dank kregen ze een beeldje van 
Tingieterij “‘t Oude Ambacht” in 
Alphen: een blijvende warme hand-
druk. Een welgemeend gebaar. 
Maar de mooiste erkenning van 
hun inzet is toch die prach  ge 
kinderboerderij die Wamel nu al 
20 jaar rijk is.  



KINDERBOERDERIJ DIGITAAL KINDERBOERDERIJ DIGITAAL 
Al enige jaren is de kinderboerderij digitaal te bereiken via website www.kibowa.nl en op 
facebook. U kunt ons per email bereiken op info@kibowa.nl . Voor informa  e over kinder-
feestjes 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.

VRIENDENLOTERIJ VOOR VRIENDEN VAN VRIENDENLOTERIJ VOOR VRIENDEN VAN 
DE KINDERBOERDERIJ DE KINDERBOERDERIJ 
 
Naast alle inspanningen van de vele vrijwilligers om onze 
kinderboerderij mooi te houden en goed te onderhouden 
is geld nodig. De afgelopen 20 jaar zijn onze belangrijkste 
structurele  inkomsten de contribu  e van de vrienden 
van de kinderboerderij, de plantenac  e en een kleine 
jaarlijkse subsidie. De kosten van het onderhoud van het 
terrein en gebouwen lopen steeds verder op. 
We zijn daarom mogelijkheden aan het bekijken hoe we 
de structurele inkomsten kunnen verhogen. 
Een van de op  es is ons aan te sluiten bij de Vrienden-
loterij. We willen graag peilen of er interesse is om mee 
te spelen in deze loterij. De hel   van de lotprijs gaat 
direct naar de kinderboerderij.
Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je maande-
lijks kans op mooie prijzen

De lotprijs is € 13,75 en er zijn 14 trekkingen per jaar. 
Opzeggen is op ieder moment mogelijk. 
Als u interesse hee   of meer wilt weten kunt u dit 
doorgeven aan het secretariaat info@kibowa.nl of op 
de kinderboerderij.  

ROTARYCLUB KWAM TÓCH KLUSSENROTARYCLUB KWAM TÓCH KLUSSEN
Op 15 en 16 maart 2019 stond heel het land in het teken 
van NLdoet. Zelfs leden van de koninklijke familie deden 
die dagen vrijwilligerswerk. Rotaryclub Wamel-Maas en 
Waal had aangeboden te komen klussen op de kinder-
boerderij. Er moest oa straatwerk gedaan worden,  maar 
de ondergrond was te modderig en dus kon er die dag 
niet gestraat worden. Geen nood! De vrijwillige klussers 
kwamen op 18 mei de handen uit de mouwen steken. 
Dat was heel fi jn, zo vlak voor de jongdierendag. 
Na deze ac  e zag de kinderboerderij er weer piekfi jn uit. 
Hun klushulp wordt erg gewaardeerd.


