Kinderboerderijnieuws SKIK
Herhaalde oproep; Evenementen werkgroep. Wie lijkt dit een leuke klus?!
Een kinderboerderij is voornamelijk voor kinderen, hoewel ook ouderen er enorm van kunnen genieten.
Kinderen hebben jonge ouders en er zullen toch zeker ouders zijn die de meerwaarde van een
kinderboerderij op eigen dorp zien. Al vele jaren hebben we een grote wens namelijk een evenementen
werkgroep van SKIK. Het gaat om een aantal mensen die het leuk vindt om te organiseren. Dit zijn de
evenementen die we nu ook al in SKIK hebben, zoals dierendag in oktober, kinderboerderij-dag in mei,
paaseieren zoeken in maart/april en de levende kerststal in december. Dit zijn de belangrijkste
evenementen. Daarnaast is er nog veel meer mogelijk maar het zou al fantastisch zijn als er nieuwe ideeën
en jonge mensen onze eigen vrijwilligers zouden versterken in deze evenementen-werkgroep. We hebben
het allemaal druk met onze dagelijkse werk en gezin maar tijd is een relatief begrip. We hebben allemaal
evenveel tijd. Het organiseren doen we samen en we kunnen al terugkijken op veel succesmomenten. Er
zijn ook draaiboeken aanwezig hoewel nieuwe ideeën natuurlijk ook zeer welkom zijn. Als jij deel uit wilt
en kunt maken van onze evenementen-werkgroep bel dan naar 564051. Je zult er geen spijt van krijgen
en veel voldoening en energie voor terugkrijgen! Vele handen maken nog altijd licht werk!
Diverse Klussen
Wat is het toch prettig dat er zoveel mensen meedenken in SKIK. Er wordt goed gekeken waar verbetering
nodig is en dat wordt meestal zo snel en goed mogelijk opgelost. Zo is er een nieuwe zinken wasbak
geplaatst. De wasbak was al verschillende keren gerepareerd maar dat lukte niet nogmaals. Na 10 jaar was
de bak versleten en aan vernieuwing toe. Inmiddels is deze op maat gemaakte wasbak geplaatst en is de
hoogte van de kraan ook gelijk aangepast. Een emmer kan nu zonder problemen gevuld worden. Dit is een
hele grote verbetering. Daarnaast zijn er nog veel meer klussen opgepakt door de stille krachten in deze
organisatie. Zo zijn er bordjes vernieuwd langs de hekken van SKIK. Het geheel ziet er nu weer fris uit. Ook
het deksel van de binnensloot was aan vernieuwing toe en Tim Wijsman heeft deze keurig op maat
gezaagd, geschilderd en geplaatst. Het aquarium ziet er weer fraai uit. In deze natte periode merk je dat
ook de weide aanpassingen nodig zijn. Het plateau waar de buitenruif op staat is verzakt en staat vaak
onder water en ook de uitloop van de open stal is in deze natte periode een grote blubberboel. Ook hier
worden oplossingen voor gezocht maar zal nog even op zich laten wachten omdat het terrein nu niet
berijdbaar is. Kleine reparatieklussen vinden ook voortdurend plaats. Een hekwerk aanpassen, een pomp
repareren, een slot vervangen, een voermachine repareren etc… Wat mooi dat SKIK zulke handige
vrijwilligers heeft die dit telkens weer oplossen. Hulde voor deze mensen!
Sinterklaasmarkt in de Reigerspassage
Heeft u het gezien, bij binnenkomst van de Reigerspassage. Vóór kapsalon the Family stond een prachtige
stand van SKIK met eigengemaakte producten. Marja Wieffering, Tiny Duijn, Rita Haring en Yvonne
Kramer hebben deze marktkraam verzorgd en bemand met als doel; geld inzamelen voor SKIK. En dat is ze
gelukt. De zelfgemaakte knuffels, pietjes en dieren hadden gretig aftrek. Zo hebben zij weer een mooi
bedrag verdiend. Klasse meiden! O ja…wilt u ook haken, breien voor SKIK bel dan naar 564051. U breit of
haakt dan voor een goed doel! Wij zijn er blij mee!
Dierenplaatjes ruilen in SKIK kan nog steeds!
De bakken met dierenplaatjes staan er nog steeds. U kunt dus nog steeds ruilen. We hebben al heel veel
mensen blij gemaakt! Nummers 101 en 102 zijn nog steeds welkom!
Iedereen verwend door Sinterklaas
Met een rijm en wat lekkers is groot en klein door de Sint verwend. Dat mag ook wel want de vrijwillige
inzet voor SKIK wordt zeer gewaardeerd! Dank u wel Sinterklaas!
Levende Kerststal op zaterdag 16 december in SKIK tussen 15.30u-17.30
Door de vogelgriep is de levende Kerststal vorig jaar niet doorgegaan. Dit jaar gaan we natuurlijk hier wel
weer op een sfeervolle manier een mooi evenement van maken. Maar…let op…deze keer op zaterdag en
niet op zondag!!!
Maatschappelijke beursvloer
Ieder jaar verzorgt de Westfriese Uitdaging en ’t Vrijwilligerspunt een beursvloer voor
vrijwilligersorganisaties zoals SKIK. Deze keer in De Muiter in Medemblik. We hebben daar weer goed
gescoord aan informatie, praktische ondersteuning en materialen. U hoort hier zeker nog meer over!
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