Kinderboerderijnieuws SKIK
Weide uitgebreid
Vorige week schreef ik nog over het opknappen van de grote weide van SKIK. Inmiddels heeft de
groenploeg van SKIK onze weide vergroot door langs de slootkant zorgvuldig schrikdraad aan te leggen. De
dieren zijn op deze manier veilig en hun graasmogelijkheid uitgebreid. De dieren zijn nu minder vanaf de
weg te zien omdat ze dan achter de voetbalkooi lopen. Het nieuw ingezaaide gras begint op dit moment al
lekker te groeien. Als straks de hele weide weer gebruikt kan worden zijn de dieren vanaf de omheining
weer beter te zien. We willen Bets Tool heel erg bedanken voor de schenking van het stroomkastje dat nu
i.v.m. het schrikdraad, dienst doet in het nieuw afgeschermde stuk weide.
In memoriam Klaas Musman
Wat werden we opgeschrikt door de plotselinge dood van Klaas Musman. Klaas had ook zijn
betrokkenheid bij kinderboerderij SKIK. Als er een evenement was, was Klaas bereid om zijn verhaal over
de hengelsport te houden. Ook worden er ieder jaar vislessen gegeven in SKIK waar Klaas als voorzitter
ook aanwezig was. Hij kon ook goed makrelen vissen én roken. Klaas verkocht ze dan gretig en de
opbrengst was dan voor SKIK. Ook bewaren we nog een mooie herinnering aan Klaas. Bij de race om de
KERN MET PIT prijs kwam oud-minister Winsemius van milieu samen met een jury-delegatie in SKIK. Klaas
was door het bestuur gevraagd om bij de binnensloot iets te vertellen over zijn geliefde hengelsport. Wat
bleek, minister Winsemius was ook een vervend amateurvisser geweest en Klaas en Winsemius hadden
een geweldige klik en raakten niet uitgepraat. Het onvervalste Westfries werd door Winsemius zeer
gewaardeerd en ze verstonden elkaar letterlijk en figuurlijk. Toen we met het bestuur om tafel gingen om
ons project nog meer te promoten schoof Klaas spontaan aan. Zijn klompen had hij keurig beneden bij de
trap uitgedaan en op geitenwollensokken zat hij naast Winsemius. Klaas had nog steeds veel te bespreken
en de voorzitter moest meerdere keren moeite doen om de punten van onze agenda langs te lopen.
Telkens viel Klaas hem in de rede. Het kenmerkende geluid van Klaas voerde de boventoon. Hij had niet in
de gaten dat hij bij dit formele gedeelte niet was uitgenodigd en wij wilden hem niet wegsturen. We
hebben er later nog erg veel lol om gehad en oud-minister Winsemius had een leuke ontmoeting gehad
met onze dialectsprekende Klaas. Wie weet heeft dit er voor gezorgd dat we ook werkelijk de prijs
binnengesleept hebben. Je weet het niet. Het was in ieder geval een historisch moment om niet te
vergeten. We zullen Klaas in het dorp enorm missen. Een pure Westfries, zoals je ze niet veel meer ziet is
ons ontvallen. Hij laat een grote leegte achter voor een ieder die hem gekend en bemind heeft. We
wensen Margret, de kinderen, familie en vrienden veel sterkte bij dit grote verlies.
RABOBANK CLUBCAMPAGNE…STEM OP SKIK!
Stem op SKIK van 8-28 mei. Ieder mag 5 stemmen verdelen en maximaal 2 stemmen geven aan één
organisatie of vereniging. Wij hopen natuurlijk dat we uw stem krijgen en als u niet weet wat er met uw
zwevende stem moet gebeuren dan willen we kinderboerderij SKIK ook van harte bij u aanbevelen. We
hopen op deze manier een mooi bedrag van de RABOBANK te krijgen. We kunnen het goed gebruiken.
Het doel is een bijenverblijf op de grote weide. Dank u wel!
Bezoek Wilgenhof Wervershoof
Op zondag 6 mei hebben we met een aantal jonge dieren een bezoek gebracht aan de Wilgenhof in
Wervershoof. Dit is een huis voor dementerende ouderen. Zij wilden hun lentefeest graag vieren met
wat jonge dieren van kinderboerderij SKIK. Met wat opgroeiende kuikens, jonge konijntjes en een
lammetje hebben we deze middag de mensen blij gemaakt. We hebben verteld over de soorten dieren in
SKIK en waarom we voor deze zeldzame huisdierrassen of dieren die in ons West-Friesland thuishoren,
gekozen hebben. De bewoners kregen de gelegenheid om de dieren even te aaien en te knuffelen. Bij
velen kwam een glimlach op het gezicht. Het weer was geweldig en het lentefeest geslaagd. De bewoners
komen nu ook een keer naar SKIK toe. Een mooi uitje voor deze groep mensen.
Kinderboerderijdag 27 mei van 13.30u- 16.00
De Nationale kinderboerderij-dag komt er weer aan. Op zondag 27 mei gaan we dit weer vieren. Er is dan
van alles te beleven in kinderboerderij SKIK. Deskundigen kunnen u iets vertellen over de dieren, de
schapen worden geschoren en er zijn leuke spelletjes voor de jeugd. Natuurlijk kunt u met uw
donateurskaart weer een gratis schapenijsje krijgen voor de kinderen of u zelf. Noteert u de datum alvast
in uw agenda ! We hopen op veel bezoekers te kunnen rekenen. Hartelijk welkom allemaal!
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