Jaarverslag educatieve kinderboerderij SKIK 2016
Als inleiding: Geschiedenis kinderboerderij SKIK… tot januari 2017 algemeen
Apetrots op Educatieve kinderboerderij SKIK in Hoogkarspel
Het is 23 december, een koude winteravond in 2003… Een groep enthousiastelingen komt voor
het eerst bijeen om te broeden op een ambitieus plan! In de groene gemeente Drechterland werd
het tijd voor een educatieve kinderboerderij, vonden zij! De plek was snel duidelijk. De
leegstaande schuur van de familie Reus en de groenstrook aan de Zanglijster, tegenover de nieuwe
brede school ‘Het Reigersnest’ waarin 2 scholen, een peuterspeelzaal en Stichting Elan waren
gevestigd…zou dé ideale plek zijn.
De gemeente gaf na veel overleg groen licht en met vereende kracht van enorm veel kinderen en
volwassenen, is de Educatieve Kinderboerderij SKIK tot stand gekomen. Sponsors, acties, subsidies,
giften, man-én vrouwkracht, vakmanschap en héél véél doorzettingsvermogen, zorgden voor
enthousiasme in heel Hoogkarspel! De plannen werden steeds grootser en mooier en enige
maanden vóór de officiële opening op 22-23 augustus 2009, kreeg kinderboerderij SKIK als kroon
op al haar werk, de landelijke Kern met Pit-prijs aangeboden in het provinciehuis in Haarlem. Wat
een geweldige opsteker was dat én wat waren we trots op het resultaat!
Ambitieus als we waren zouden we ons gaan onderscheiden van andere kinderboerderijen en ons
zo uniek maken. Alleen zeldzame huisdierrassen en de oorspronkelijke soorten die in Nederland
thuis horen zouden we toelaten en natuurlijk wat kleine meer vertrouwde huisdieren in de schuur.
Ook wilden we de dieren ruimte geven en beleid voeren op het aantal dieren dat per jaar in SKIK
geboren zou worden. Heel belangrijk vonden we het opvoeden van kinderen en volwassenen
richting het verzorgen van dieren. Geen brood over het hek, niet doorlopend voeren maar vaste
voertijden en het juiste gezonde voer voor elk dier. Dit zou veel ziektes en daarmee
dierenartskosten kunnen besparen!
Na de bouw begon dus pas het échte werk. Wie gaat de dieren verzorgen? Met de jaarlijkse
subsidie vanuit de gemeente en het geld vanuit ons eigen adoptiebeleid konden we geen betaalde
beheerder aantrekken. Nee, we zouden het samen gaan doen. De expertise was er, we konden
terugvallen op ervaren dierverzorgers. Samen zouden we de kar gaan trekken! En dat is gelukt! En
hoe! Verschillende groepen zijn op dit moment verantwoordelijk voor een afgebakende taak. De
dierverzorgers ’s morgens (vooral gepensioneerde mannen), de dierverzorgers ’s middags die een
groepje kinderen begeleiden en zo de dieren en boerderij verzorgen, de tuinploeg, de bouw-en
onderhoudsploeg, de schilders etc…Bijna elke morgen zijn er ook mensen met een beperking aan
het werk. Zij vinden er wekelijks een warme stal waar zij een zinvolle taak hebben en veel
gezelligheid met elkaar beleven!
Educatieve kinderboerderij gaat op dit moment ook voor Duurzaamheid. Zonnepanelen liggen al
op het dak, Wecycle is al ingeburgerd en we hebben ook de weloverwogen keuze gemaakt om
Fairtradeproducten te gebruiken in SKIK. Ook geven we duurzaamheidslessen en brengen het
belang van Fairtrade onder de aandacht van de bovenbouwleerlingen. Een goed afsluitbare pui
met dubbele beglazing is in 2014 gerealiseerd. Hierdoor kunnen we de stookkosten omlaag
brengen en nog meer gebruik maken van de grote schuur voor velerlei doeleinden. We zijn als

kinderboerderij een plek waarin we kinderen kunnen laten zien dat we zuinig met onze kostbare
aarde moeten omgaan en willen een voorbeeldfunctie zijn voor onze bezoekers, jong én oud. We
zijn heel blij met de steun vanuit de gemeente en het coöperatiefonds van de Rabobank en andere
subsidieverstrekkers en sponsoren om onze plannen te realiseren.
Kinderboerderij SKIK werkt samen met de Heemtuin en de Hengelsportvereniging ‘Klokkeweel’ in
Hoogkarspel. De activiteiten in SKIK zijn onbeperkt. Excursies, lessen, vrijwilligersbijeenkomsten,
lezingen, vergaderingen, cursussen, kerstvieringen, verjaardagspartijtjes, schoolreisjes, dierendag,
schaapscheren, burendag, NL-DOETdag, de RABO-fietstocht, gezamenlijk koffiedrinken,
kinderboerdijweekend, de Paashaas, theater etc… kortom een unieke kinderboerderij met vele
mogelijkheden waar we dagelijks nog steeds heel trots op zijn. Dit jaar zijn we ook zeer actief bezig
geweest met het werven van €5,- donateurs en de sponsoring door bedrijven of particulieren. De
bedrijven krijgen voor €1,-- per week (€52,-- per jaar) een bordje in SKIK en daarnaast draait er een
banner van het bedrijf doorlopend mee op de website.
Bent u nog nooit geweest, kom dan gerust eens langs en geniet net als wij van een prachtig
onderhouden kinderboerderij! Op de website kunt u zien wanneer we open zijn! De vele
medewerkers willen u heel graag rondleiden en neem uw kinderen vooral mee. Zij zullen smullen.
Elk jaar krijgen de schapen en geiten weer jongen en komen er ook twee zeldzame brandrode
runder-kalveren een tijdje in SKIK logeren. Er wordt nog steeds volop gebouwd en verbeterd!
Afgelopen jaar is de prachtige duiventil gebouwd met een knipoog naar de watertoren, het
konijnverblijf op de voorweide opnieuw aangelegd, een glijbaan geschilderd en geplaatst, het
terrein bij de entree opnieuw bestraat en heel veel onderhoudswerk verricht, er zijn ook nieuwe
vlaggen aangeschaft. De uitbreiding van de kantine heeft nu prioriteit. De plannen hiervoor liggen
inmiddels al bij de gemeente, want de kantine is écht te klein. Ook een varkensverblijf waarin we
zeldzame huisdierrassen zullen tonen en een bijenverblijf staan nog op ons verlanglijstje.
We zijn trots op onze website en ons nieuwsblad ‘SKIK-Praat’ dat 3 keer per jaar (januari-aprilaugustus) uitkomt. De 4e SKIKPraat is inmiddels een feit en wordt onder sponsors, bezoekers,
vrijwilligers en in het dorp verspreid. U snapt…we zijn nog steeds apetrots op dit mooie unieke
stukje Hoogkarspel aan de Zanglijster 15 in Hoogkarspel! Het pad naast de schuur heet nu zelfs
SKIKpad. U bent van harte welkom!
Onze website is: www.kinderboerderijskik.nl Facebook: kinderboerderij SKIK

Januari 2016
-11 januari: jaarlijkse nieuwjaarsborrel in SKIK voor de eigen vrijwilligers (vanaf 17.30u.
welkomstborrel en daarna een warme maaltijd. Terugblik 2015 en vooruitkijkend naar plannen en
activiteiten.
-Door de crowdfundingsactie door Peter Botman en Els Ligthart kan het bouwen van de duiventil van
start gaan. De fundering is gestort met medewerking van Nico Baas (graafwerk), Loek Kroon en Wim
Wieffering.
-Plan bijenonderkomen op grote weide vanwege 100 jaar wordt door de imkers; Baldi Dekker en Jos
Visser geïnitieerd en met een schetstekening gevisualiseerd.
-Insektenhotel gemaakt en geplaatst door Thijs en Tames Commandeur met medewerking van hun
moeder Afra. (Tames is stagiair geweest in SKIK (2015)

-Uniek! 3 cavia’s van SKIK hebben samen 11 jonge cavia’s op de wereld gezet (een tweeling, vierling
en vijfling)
Februari 2016
-Oproep uitbreiding van leden voor educatiegroep SKIK.
-Nieuw aquarium voor de binnensloot (2e hands gekocht in Hoorn), geschilderd door Loek Kroon en
Annemieke Schouten en binnenkort ingericht door Daan Postma.
-Kastje voor gescheiden afval geschilderd door Annemieke Schouten-Boon. Dit geeft een keurig en
opgeruimd aanzicht.
-20 februari: SKIK verleent haar medewerking aan de 8 dorpentocht i.v.m. het afscheid van
burgemeester Rob van der Riet. Ze heeft een standje in de grote hal van het nieuwe gemeentehuis
met een aantal leuke activiteiten zoals het limonade melken, verschillende dieren, opgezette vogels
voor de aankleding en een doorlopende fotoreportage.
Maart 2016
-Na oproep voor vaatwasser omdat deze kapot was, als gift een nieuwe vaatwasser gekregen van
Richard en Margo Engeringh.
-11 maart: NL-Doetdag in SKIK. Met 31 mensen is er deze dag geklust en gepoetst.
Huurdersvereniging de Driehoek en leerlingen van het Oscar Romero waren aanwezig en daarnaast
mensen uit het eigen dorp en natuurlijk onze actieve eigen vrijwilligers.
-15 maart; lammetje Sjaak geboren in het bijzijn van de cliënten van de Kolk.
-30 maart: Toggenburger drieling geboren ( Dylan, Gijs en Tess) + twee schaaplammetjes (Rita en
Tineke).
-Wijkmeesters gezocht voor rondbrengen van donateurskaarten
-Educatiegroep start met lessen en vraagt nog om uitbreiding. Op dit moment bestaat de groep uit
Gerrit Besseling, Colette van der Meer. Tiny Besseling en Annemieke Schouten. De lessen worden
voornamelijk door professionele externen gedaan.
-Wervingsactie nieuwe donateurs. Het hele dorp is nog niet huis aan huis benaderd.
-28 maart: Paasfeest in SKIK tussen 11.30u.-13.00u, deze keer zijn twee Paashazen aanwezig
(Paashaas Timoletta en paashaas Suzanne), en kunnen er weer eieren gezocht worden in SKIK met
als hoofdprijs het gouden ei waar een cadeautje aan gekoppeld is. Daarnaast zijn er ook andere
paasactiviteiten.
-Overlast in SKIK, jongeren in de kapberg die hun sporen nalaten.
April 2016:
-1 april: geboorte van dwerggeiten drieling: Klaas, Kees en Koos (bruin-bont en zwart)
-Bezoek alle kinderen van peuterspeelzaal De Woelwaters en SBO ’t Palet.
-Educatielessen in SKIK met medewerking van de dierenarts Yvette van der Hall.
-Educatielessen in SKIK met medewerking van Baldi Dekker en Jos Visser voor de bovenbouwgroepen
van de 3 scholen.
-Duiventil wordt gebouwd in bedrijfspand van Tjerk Wieffering en Chris Bakker. Loek Kroon, Marja en
Wim Wieffering zijn de bouwers/schilders. Zinken dakbedekking wordt verzorgd door Theo Ligthart
en Toon van Kampen.
-Spontane bevalling van Vlaamse Reus. Nestje met 7 jonge dieren. Vrouwtje bleek toch mannetje te
zijn.
-22 april: visles voor gevorderden in SKIK door hengelsportvereniging ‘Klokkeweel’.
-Kalveren Brandrode runderen opgehaald uit Loenen
Mei 2016:

-Actie op school Het Kerspel in het verlengde van onze Praniatadag. Er is €3300,-- verdiend voor
Pranita.
-29 mei kinderboerderijweekend in SKIK van 13.00u.-16.00u. Een zeer geslaagde dag met heel veel
medewerking van specialisten; duivenspecialist Jaap Laan, veldbiologie, vogels en vleermuizen: Ad
Roobeek en Floris Brieffies, volièrevogels; Nico Verlaat, de Heemtuin; Trudy Neefjes en Jan Vlaming,
schapenscheersters; Hilje Fallaux en Ella Schuurman, visdeskundigen; Daan Postma en Tim Wijsman,
imker Jos Visser, paarden en pony’s van de familie Bakker en Dirk Temme als de razende reporter en
videograaf.
-Nieuwe vlaggen aangeschaft en gesponsord gekregen. Vlaggen als vervanging van de oude en
nieuwe voor aan de gevel.
-Duiventil na maanden hard werken afgerond met dank aan de bouwers en architect; Richard Koorn,
Loek kroon, Wim en Marja Wieffering, Nico Baas, Toon van kampen, Theo Ligthart, Gerard Kok, Peter
Botman.
Juni 2016:
-5 juni: 1e sponsormiddag op voortaan de eerste zondag van juni tussen 14.00-16.00 om sponsors te
bedanken en de kinderboerderij te laten zien.
-Lessen in SKIK aan heel veel klassen. Dit jaar zijn kabouters voor het kabouterpad gezaagd en
beschilderd.
-11 juni; fietstocht Rabobank. Deze keer in het West-Fries verkleed in overalls en alles wat er aan
West-Friese objecten te vinden en mee te sjouwen was; van koe, geit, kip, West-Friese vlag, blauwe
reiger, bloemkolen, tulpen en West-Friese uitspraken. SKIK heeft hierdoor weer gewonnen! Het
dubbele bedrag, dus €500,-- is hiermee verdiend. Voor de tweede keer!
-24 juni: excursie voor de eigen vrijwilligers naar kinderboerderij de Bongelaar in Heerhugowaard en
kinderboerderij Jong Leven in St. Pancras. Daarna naar het inzameling-en recyclingbedrijf van GP
Groot in Alkmaar. Deze laatste is via de maatschappelijke beursvloer verkregen. Ewald Bakker uit
Hoogkarspel heeft een belangrijke positie in dit bedrijf en heeft als gids ons alles verteld over dit
innovatieve bedrijf. In 2016 heeft het de ondernemersprijs gewonnen. Het bedrijf bestaat in 2017
100 jaar.
Juli –augustus 2016
-Vakantietijd in SKIK
-Veel werk verzet qua verzorging van de dieren, de hokken en het terrein o.a.
-Straatwerk af, duiventil aangepakt en afgerond.
-Nieuw konijnenverblijf op de voorweide aangelegd (hekwerken, nieuw betegeld, gras gezaaid,
zandbak gemaakt
-De picknicktafels zijn geschilderd
-De fruitbomen van nieuwe palen en omheining voorzien
-De bestrating op het terrein opgeknapt waar nodig
September 2016
-6 september: Vleermuizenlezing door vleermuizenspecialist Fred Weel van 19.30u.-20.30u. met
rondgang door het dorp om de vleermuizen te horen en te zien.
-Duivenras de Gelderse Slenk opgehaald uit Sneek als bewoners van de duiventil (4 koppeltjes)
-11 september: BBQ in SKIK voor de vrijwilligers.
-Bezoek Zonnebloem aan SKIK, gezellige middag met muziek, rondje door SKIK, lunch en borreluurtje

-24 september burendag-klussendag in SKIK vanaf 9.00 koffie en gebak-lunch en borreluurtje na
afloop + rondleiding voor de liefhebbers. Op deze dag waren 14 mensen aanwezig. Timo Ligthart en
Ellen Ettema van buiten SKIK aangevuld met onze eigen vrijwilligers.
-25 september-1 oktober Collecte fonds verstandelijk gehandicapten in Hoogkarspel en Westwoud
De collecte heeft in Hoogkarspel €2753,85 opgebracht en in Westwoud €627,08.
Oktober 2016
-2 oktober: dierendag in SKIK vanaf 9.30. Samen met de dieren aan tafel, verhaal dierendag + 3x een
theatervoorstelling van Mychel Cornelissen. Toevallig een slechte dag weer maar door het theater
binnen werd het toch een heel geslaagde dierendag.
-Woensdag 5 oktober: Uitnodiging van de Fairtrade werkgroep om uitreiking van oorkondes bij te
wonen in de bibliotheek met hapjes en Fairtradedrankjes van de Streek (culinaire lekkernijen uit de
streek met alleen maar biologische ingrediënten). Sjon Wagenaar hield daar een boeiend verhaal
waarin het belang van educatie in SKIK ook genoemd werd.
-10 oktober: Veel schilderwerk en onderhoudswerk gedaan door een groepje eigen vrijwilligers
(schilderwerkgroep; Marja Wieffering, Gerard Kok en Gerrit Besseling)
-4e SKIKPraat uitgebracht. De redactie is in handen van Peter Botman
-Maandag 17 oktober: De twee Kalveren gaan terug naar Loenen, geregeld door Jan Haring en Nico
Baas. Dit keer niet met de veewagen van Jan Ligthart maar met die van Kees Bakker
-27 oktober: vrijwilligerscongres georganiseerd door de gemeente Drechterland. Peter Botman en Els
Ligthart hebben deze bijeenkomst bijgewoond.
-Aad Blokker heeft de dwerggeiten naar de bok gebracht (naar de fam. Veldhuisen in Wieringerwerf)
Ook de landgeit heeft hij samen met Karin voor een dekking naar de Rijp gebracht.
-Donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober: Fairtradelessen in SKIK door de Fairtradewerkgroep
Drechterland met medewerking van Peter Keersemaker, Bert Kreuk en Sjakl Stuijt + de wereldwinkel
Stedebroec. Er zijn 5 lessen aan de bovenbouw gegeven van de Meester Spigtschool, ’t Skitteljacht, ’t
Kerspel en de Pancratiusschool in Oosterblokker.
-Nieuw aquarium gekocht voor de binnensloot omdat de oude lekte. De is opgeknapt, aangepast en
geschilderd door Loek kroon en Marja Wieffering. Daan Postma heeft hem weer opnieuw ingericht.
November 2016
-17 november: Westfriese beursvloer in het RSG in Enkhuizen. Peter Botman en Els Ligthart nemen
de honneurs waar omdat Karin voor haar opleiding in Bergen zit.
-Veel maatschappelijke stages in SKIK en 1 stage van een leerling van de Praktijkschool met
begeleider.
-Ram uit Friesland opgehaald door Aad Blokker en Nico Baas.
-Zaterdag 19 november: Rita Jong, Margret Vriend, Karin Kunst en Ank Koevermans staan voor de
laatste keer in de Reigerspassage met zelfgemaakte kaarten. De opbrengst gaat naar goede doelen;
SKIK en de Zonnebloem. We hebben weer een bedrag gekregen.
-9 november: Het ministerie van Economische zaken heeft een ophok-en afschermplicht ingesteld.
-14 november: volgt er een aangescherpt bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. De bezoekers
mogen niet in contact komen met de gehouden vogels. Vanaf nu is alleen de boerderijschuur
toegankelijk voor het publiek.
-De begeleider van de Kolk is ziek. Op dinsdag komen er voorlopig geen mensen meer van de Kolk. De
boerderij blijft voorlopig wel open omdat Maaike, de begeleider van onze stagiair Erika Ettema de
hele dag aanwezig is.

-28 november: Het huis van één van onze vrijwilligers is uitgebrand. Oorzaak; psychische problemen.
Een andere vrijwilliger; Mychel Cornelissen die in de buurt woont schiet ’s nachts te hulp maar komt
ten val en breekt zijn elleboog op meerdere plaatsen. Een vervelende samenloop van
omstandigheden. We zijn door dit incident de vrijwilliger van de dinsdag kwijt en moeten op zoek
naar een nieuwe.
December 2016
-Alle vrijwilligers krijgen een Sinterklaaspresentje en een gedicht. Voor de groep van het WIO is er
ook een speciaal presentje en gedicht en natuurlijk voor alle helpende kinderen van SKIK.
-Dit jaar geen levende kerststal in SKIK vanwege de Vogelgriep. De toneelvereniging de Rozenknop
zou haar medewerking geven om het Kerstverhaal uit te beelden in de schuur en op het terrein.
Helaas moeten we dit uitstellen tot volgend jaar.
-Twee melkbussen geschonken door Nico en Agnes Slot-Kok. Peter Botman heeft hiervoor gezorgd.
-De Fairtradeles in SKIK is landelijk genomineerd voor de fairtrade-award en behoort tot de top 3.
-De Fairtradeles heeft gewonnen. Sjon Wagenaar presenteert de les in Amersfoort en wint van de
concurrentie uit Schijndel en Leerdam. Een mooie opsteker voor SKIK en de Fairtradewerkgroep
Drechterland.
-De kerstkaarten en attenties worden verstuurd en rondgedeeld aan alle vrijwilligers en contacten
die we graag even willen bedanken voor het afgelopen SKIK-jaar.
-Voorbereiding nieuwjaarsborrel in januari.

