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OPBRENGST RABOBANK 
CLUBKASACTIE 
Ook dit jaar heeft de RABO-Bank clubkasactie 
weer een mooi bedrag opgeleverd voor diverse 
verenigingen in de regio. De € 30.000,- is 
verdeeld over 153  verenigingen / stichtingen. 
Van de 11.000 stemmers, hebben 474 mensen 
hun stem gegeven voor de kinderboerderij, 
hetgeen een tweede plaats en dus € 1289,28 
heeft opgeleverd. Geld dat besteed is aan de 
overkapping van de mestplaat en 3 boomkorven. 
Het is dus goed terecht gekomen. Allen hartelijk 
dank voor uw stem!

KERSTVIERING OP 17 DECEMBER. 
Op zaterdag 17 december wordt op de kinderboerderij 
een prachtig kerstfeest gevierd. Dat doen de vrijwilligers 
en de dieren samen met de deelnemers en medewerkers 
van het dagcentrum en natuurlijk met kinderen en hun 
(groot)ouders uit de wijde omgeving.
Het feest begint met een lichtjesoptocht door het dorp.  
In de stoet lopen kinderen met hun lantaarntjes.  
Ook Scrooge loopt mee, net als Jochem de ezel. 
Paard en wagen vervoeren de deelnemers van het  
dagcentrum die verkleed zijn als de heilige familie.  
De kerstman zit in een arrenslee. 
We verzamelen bij basisschool de Terebint om 16.45 uur, 
zodat de optocht om 17.00 uur kan vertrekken.  
Om 17.30 uur verwachten we dat de stoet bij de  
kinderboerderij aankomt. 

Op de bovenverdieping van de feestelijk versierde 
kinderboerderij is een kerstexpositie ingericht en zijn 
wenskaarten te koop, die vrijwilligsters speciaal voor de 
kinderboerderij gemaakt hebben. 
Beneden worden prachtige kerststukjes verkocht. 

Men kan genieten van warme chocomel of glühwein en  
van oliebollen of broodjes worst. Ondertussen wordt het 
kerstverhaal gespeeld, is er muziek van Adrie Vlooswijk,  
de Kurketrekkers en van het koor Amicitia en heeft  
iedereen de gelegenheid elkaar fijne feestdagen te wensen.



KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGSTER  
RYANNE DEN DAAS
Eigenlijk hoeft Ryanne niet voorgesteld te worden. 
Iedereen in Wamel en omstreken kent haar.  
Waar iets georganiseerd wordt, is Ryanne van de 
partij. Maar omdat ze een grote rol speelt bij de 
voorbereidingen van de kerstviering en de jong-
dierendag, staat zij in deze nieuwsbrief toch even 
in de belangstelling.

Mijn naam is Ryanne Reuvers en ik ben geboren in 
het mooie Hernen in 1961. Na een aantal maanden 
zijn mijn ouders verhuisd naar Appeltern. Daar heb 
ik een prachtige jeugd gehad met leuke vriendjes 
en vriendinnen. Na de MAVO ben ik gaan werken 
bij de RABO-bank in Alphen. Eigenlijk wilde ik een 
opleiding gaan doen bij de Mater Dei, als arbeids-
bezigheidstherapeute, maar helaas werd ik uitge-
loot. Dat is ook de reden dat ik het nog steeds leuk 
vind om van niks iets te maken. Tja, en zo kom je 
ook bij de kinderboerderij terecht.  
Ik weet nog dat de eerste kerst bij de kinderboer- 
derij was, met een grote kerstgroep van beelden 
bij een stalletje. “Erg gezellig, maar echte spelers 
is leuker!” zei ik tegen Wim van Rossum en Trix de 
Lorijn. “Tja”, zeiden ze, “da’s waar, maar hoe kom 
je aan kleding?” Als dochter van Piet Reuvers, de 
timmerman, en Annie Kolvenbach die kleding- 
naaister is, is dat natuurlijk geen probleem.  

OPROEP DOOR RYANNE DEN DAAS
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om te  
vragen of jullie mooi kerstgroen en takken voor 
ons hebben. Ook dit jaar hebben we weer 2  
knutseldagen op 14 en 15 december 2016.

Zo gezegd, zo gedaan. De kleding werd gemaakt en 
natuurlijk was ik de Sjaak om in de werkgroep te 
komen van de kerstviering op de kinderboer- 
derij, wat ik met groot plezier doe. Tja, en door de 
jaren heen proberen we met de kerstwerkgroep er 
steeds iets leuks van de maken. Eigenlijk is het bij 
ons het hele jaar kerstmis. Altijd verzamelen we 
allerlei materialen, om in december voor weinig 
geld leuke kerststukken te maken en te verkopen. 
We zijn al weer druk bezig met de voorbereiding-
en en gaan er iets moois en gezelligs van maken. 
We hopen alle Opa’s en Oma’s, papa’s en mama’s 
weer met hun (klein)kinderen te zien op zaterdag 
17 december van 17.00-20.00 uur. 

Vind je het leuk ook mee te helpen? 
Meld je bij mij aan (te. 0487-501748).
Natuurlijk zijn nieuwe ideeën ook altijd welkom, 
mits het wel uitvoerbaar is voor onze geweldige 
vrijwilligers. 



DIGITALE NIEUWSBRIEF  
Alle vrienden waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen de nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.  
Op deze wijze besparen wij geld en het milieu. Wilt u liever een papieren nieuwsbrief ontvangen?  
Stuur dan een mailtje met uw gegevens naar kinderfeestjes@kibowa.nl of bel naar 06-42850346. 
Degene onder u die een papieren nieuwsbrief krijgen, maar graag de digitale nieuwsbrief willen  
ontvangen, vragen wij een berichtje met adresgegevens te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl

WINTER: RUST OF GEZELLIGE DRUKTE
In de natuur is de winter een periode van rust. 
De bomen hebben hun bladeren laten vallen en 
wachten op de lente. Trekvogels zijn naar het zui-
den gevlogen. Sommige dieren zoals vleermuizen, 
muizen, egels, kikkers en padden houden een  
winterslaap. Zij laten hun lichaamstemperatuur 
heel ver dalen (soms wel tot nul graden Celsius)  
en slapen de hele winter door, om zo energie te 
besparen. Andere dieren, zoals dassen en eek- 
hoorns, brengen hun lichaamstemperatuur slechts 
enkele graden omlaag. Zij worden regelmatig 
wakker om te eten, maar houden zich verder zo 
rustig mogelijk. Sommige insecten overwinteren 
als pop. Zij komen in het voorjaar als vlinder weer 
tevoorschijn.

Boerderijdieren staan in de winter op stal.  
Omdat de groei uit het gras is, zullen zij hooi en 
kuilvoer moeten eten. De boer maakt zo gebruik 
van de vruchten van zijn zomerse arbeid.
Op de kinderboerderij heerst in de winter geen 
rust. Het is juist een feestelijke, drukke tijd.  
In december is hele boerderij versierd en alles 
straalt warmte en gezelligheid uit. Er komen extra 
veel bezoekers langs tijdens de kerstviering en in 
de kerstvakantie is de kinderboerderij een uitge-
lezen plaats om tussen alle feestelijkheden door 
even de benen te strekken en de zinnen te verzet-
ten. De dieren vinden dat wel zo gezellig.  
Zij houden wel van aandacht en willen ook in deze 
donkere maanden graag geknuffeld worden.
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