Kinderboerderijnieuws SKIK
Hebt u het gras zien groeien?
Zoals u vast wel hebt gemerkt is de wei van SKIK inmiddels volledig gevlakt en weer opnieuw ingezaaid. Dit
moest in twee etappes gebeuren omdat de wei beschikbaar moest blijven voor de dieren. Het groeizame
weer en het intensief besproeien zorgt ervoor dat je het gras bijna kunt zien groeien. Veel mensen zijn
hiervoor regelmatig in touw want niets gaat vanzelf. De ruif zal binnenkort ook weer op zijn plek terug
gezet worden. Zo is het weer een fraai gezicht en kunnen we weer jaren vooruit. Met dank aan ieder die
hiervoor gezorgd heeft.
Uitbreiding kantine/ontmoetingsruimte
Op maandagavond 2 juli had de raad voor ons een belangrijk punt op de agenda staan; de goedkeuring
voor de uitbreiding van de kantine/ontmoetingsruimte van SKIK. We vragen om een flink bedrag om de
uitbreiding deze keer te laten uitvoeren door een professioneel bouwbedrijf. Omdat we richting de sloot
willen uitbreiden is deze klus voor onze eigen vrijwilligers echt te groot en ingewikkeld. Natuurlijk zullen
we zelf de handen uit de mouwen steken waar mogelijk, o.a. de bi nnenkant doen we weer met onze eigen
mensen.
Na wat kritische punten over en weer was de stemming overtuigend positief. Daar zijn we heel blij mee.
De handen van de SKIK-vrijwilligers gingen spontaan even op elkaar. Een kleine uiting van ons
enthousiasme! Nogmaals excuses hiervoor burgemeester!
We weten als educatieve kinderboerderij SKIK zeker dat de uitbreiding een grote meerwaarde zal zijn in de
gebruiksmogelijkheden van SKIK. Een kinderboerderij is namelijk niet alleen voor kinderen maar juist ook
voor ouderen. De vergrijzing in ons dorp is ook merkbaar in het bezoek van veel ouderen aan
kinderboerderij SKIK. Voor deze doelgroep willen wij ook graag een plek zijn waar wat te beleven valt en
waar een kop koffie in een warme ruimte verkrijgbaar is. Zo is SKIK ook bedoeld. Een ontmoetingsplek
voor jong én oud en daarnaast educatief naar scholen en bezoekers waarbij de duurzaamheid ook wordt
uitgedragen.
De vraag vanuit de raadsleden of de boerderij ook vaker opengesteld kan worden hangt af van mensen die
een middag of ochtend toezicht willen houden en inderdaad dat kopje koffie willen aanbieden.
De boerderij wordt nog steeds alleen door vrijwilligers beheerd. De openingstijden vallen samen met de
beschikbaarheid van deze vrijwilligers.
Mocht u nu elke week op een vaste middag dit een leuke activiteit vinden dan is een belletje naar 564051
al genoeg. Ook kunt u terecht op het mailadres van het secretariaat van SKIK; info@kinderboerderijskik.nl
Tot slot wil is de raadsleden, betrokken wethouder en ambtenaren hartelijk bedanken voor hun
ondersteuning. SKIK is van ons allemaal en met deze uitbreiding krijgen we nog meer skik! Bedankt!
Bijenverblijf
Tot onze grote vreugde zijn er al verschillende donaties binnengekomen om het bijenverblijf op de weide
te kunnen realiseren. Het wordt echt weer een prachtig gebouw. Mocht u ook een bijdrage willen leveren
dan kunt u ons sponsoren op Rabobanknummer: NL21 RABO 0104870451 t.a.v. bijenverblijf SKIK. Van
harte aanbevolen en alvast héél hartelijk dank voor uw eventuele gift. U wordt natuurlijk uitgenodigd bij
de opening!
Nestje jonge kalkoenen
Hebt u ze al gezien? Een kalkoen met 8 jongen in SKIK! Kom gerust langs om ze te zien opgroeien!
Website
SKIK heeft een mooie website. U weet dat een website bijhouden veel werk vergt. Toch is een
kinderboerderij een dankbaar onderwerp. Er gebeurt het hele jaar rond van alles op de boerderij.
Materiaal en input genoeg. Maar…omdat het veel werk vergt zoeken we iemand die deze klus wil gaan
oppakken en tijd heeft. Onze website is helemaal in orde. We vragen dus niet om iemand die van alles
gaat veranderen. Het gaat om actuele informatie erop zetten en de website fris en fruitig houden zonder
te verzanden in teveel informatie. Als u of jij dit een leuke klus vindt dan graag reageren naar: 564051
Brug
Als u onlangs nog in SKIK bent geweest heeft u gezien dat de brug een prachtige anti -sliplaag heeft
gekregen. Zeker in de natte periode en wintertijd is dit een hele verbetering. De brug is nu altijd zonder
risico op uitglijden te belopen. Met dank aan sponsors én uitvoerders!
Wie wil onze website gaan beheren? Leuke klus voor jou? Reageer dan snel en bel 564051
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