Kinderboerderijnieuws SKIK
Gezellige nieuwjaarsborrel in SKIK 15 januari
Op een natte koude maandagavond was het in SKIK een warm toeven. Om 17.30u. stond de welkomst
glühwein en champagne klaar. De gedekte tafels en de sfeerverlichting maakten deze stal tot een gezellig
onderkomen. Met wat extra warmte van de gaskachel was het een heerlijke temperatuur tussen de
dieren. Met de hulp van 3 nieuwe stagiaires en onze eigen vrijwilligers was de schuur in korte tijd
omgetoverd tot 1e klas restaurant. Gestart met een klein hapje aan tafel werd de avond ingeluid door een
klein woordje van de voorzitter waarin ze de rijkdom van zoveel vrijwilligers in deze sfeervolle boerderij
nog eens benadrukte. Veel tijd voor een uitgebreid verslag was er niet want de gerechten, vele warm
meegenomen van huis en andere pruttelend op het vuur waren toe aan verspreiding onder de gasten. De
keukenprinsessen van SKIK hadden zich weer van hun beste kant gepresenteerd. Er was van alles te
krijgen, je kon het zo gek niet bedenken. Erwtensoep, ook wel de vertrouwde snert met roggenbrood en
spek, groentesoep, nasi en macaroni, gehaktballetjes in heerlijke saus, verschillende hartige taarten en
schotels, salades, gewoon teveel om op te noemen. Er was dus eten in overvloed en ieders smaak was er
zeker bij. We hebben met z’n allen heerlijk gegeten van die overheerlijke gerechten. Daarna nog een
toetje, fruit en koffie toe en voor wie tijd en dorst had kon nog even nazitten met een drankje. Natuurlijk is
er deze avond ook even teruggekeken naar het afgelopen jaar en gekeken naar de plannen voor het
komende jaar. Als je samen onderweg bent…en dat zijn we toch al vele jaren dan wandel je heel veel
goede paden op maar soms neem je een afslag die je beter niet had kunnen nemen. Daar leren we weer
van en geeft ons richtlijnen om vooral de juiste wandelroute te nemen die het meest bij SKIK past. We
hebben hierbij iedereen nodig met zijn of haar specifieke taak, interesse en kwaliteit. Dit jaar viel op dat er
zoveel jonge mensen aan tafel zaten. We hebben de laatste tijd jonge bevlogen vrijwilligers binnen
gekregen waar we als SKIK heel blij mee zijn. We hopen nog jaren plezier van deze jonge mensen te
hebben en de kennis over te dragen voor de toekomst. Ik wil graag alle vrijwilligers, jong en ouder,
hartelijk bedanken voor hun medewerking aan deze traditionele Nieuwjaarsmaaltijd in SKIK!
Plannen voor 2018
Er staan voor het komend jaar weer verschillende plannen in de steigers. Het gaat om het verbeteren van
de weide en het verhogen van de grote ruif. De natte periode heeft ons laten inzien dat er écht wat moet
gebeuren. Op dit moment houden we de dieren ook vast in de open stal. De wei is zo nat dat deze volledig
vertrapt wordt en de poten van de dieren hierdoor schade oplopen. Om gezondheidsredenen blijven de
dieren dus binnen. Het blijkt dat bij zoveel regen de afwatering niet goed afloopt en een goede drainage is
dus van wezenlijk belang.
Een ander groot plan is de uitbreiding van de kantine. De kantineruimte is veelal te klein voor de
vrijwilligers en de verzorgers. Vooral de mensen met een beperking hebben te weinig ruimte in de kantine.
Er liggen al mooie plannen bij de gemeente. Wij hopen dat we binnenkort het groene licht krijgen om de
bestaande kantine uit te mogen bouwen. Zo maken we SKIK nog meer bruikbaar!
Vogelgriep:
De vogelgriep is nog niet voorbij. Het is deze keer geen ernstige vorm en voor mensen niet gevaarlijk. De
aangepaste kippenren op de voorweide was door de storm verwaaid en de vastgezette kippen vonden
daardoor weer hun vrijheid. We hopen dat binnenkort het sein gegeven wordt dat de kippen weer vrijuit
mogen lopen. Het blijft toch erg behelpen!
Mooie initiatieven
De educatiewerkgroep wil dit jaar ook een middag organiseren voor kinderen die het speciaal onderwijs
volgen. Het gaat vooral om de kinderen uit Hoogkarspel. De scholen krijgen ieder jaar een lesaanbod van
de educatiewerkgroep van SKIK en het streven is dat ieder kind in Hoogkarspel zeker 1x de kinderboerderij
bezoekt. In de praktijk is dat gelukkig vaker. Maar voor kinderen die les krijgen buiten Hoogkarspel, om
welke reden dan ook, is een bezoek aan SKIK natuurlijk ook heel leuk. Het motto; ieder kind telt, telt zeker
ook voor SKIK! Een mooi initiatief! U leest hier zeker nog meer over!
Wol gevraagd voor de crea-club van SKIK
De creaclub heeft onlangs weer versterking gekregen van Coba van den Berg, die spontaan thuis aan het
breien is. Maar ook Margreet Engeringh heeft een leuk idee voor Pasen. Zij is thuis volop bezig met haar
handwerkcreaties! De creaclub verkoopt voor geringe bedragen deze prachtige kunstwerkjes voor SKIK.
Daar zijn we heel blij mee, dat snapt u. Mocht u nog wol op zolder hebben liggen dan kunt u dit bij SKIK
afgeven. Uw wol wordt zeker goed gebruikt! U mag ook bellen naar 564051. Dan halen we het op!
Educatieve Kinderboerderij SKIK
www.kinderboerderijskik.nl

Zanglijster 15 1616HE Hoogkarspel
e-mail: info@kinderboerderijskik.nl
Facebookpagina
NL21 RABO 0104870451
kvk 3712070

