
De lente komt eraan: dat betekent jonge dieren!
Bij de overname van de boerderij is er door het
bestuur bewust voor gekozen om niet met onze
dieren te fokken. Toch willen wij de bezoekers
graag jonge dieren laten zien op de boerderij.
Hiervoor krijgen wij zogenaamde ‘leendieren’.
Er worden bij ons twee moederschapen met
lammetjes geplaatst. Na een maand of twee gaan
deze dieren weer terug naar de boer. Het blijft
nog even spannend want de precieze datum van
het logeerpartijtje is nog niet bekend. Wij hopen in april de lammeren te verwelko-
men. Hou onze Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/nijkamphoeve .
Ook dit jaar zijn onze gevederde dieren weer het slachtoffer geworden van maatrege-
len rond de vogelgriep. Vanaf begin december zijn de kippen en ganzen daarom op-
gehokt. We hopen dat ze spoedig weer naar buiten mogen. Voor de ganzen bouwen
we een nieuw onderkomen zodat zij bij een volgende uitbraak van de vogelgriep goed
kunnen worden gehuisvest.
De cavia’s krijgen een nieuw hok, dat wordt gesponsord door de firma Wauben Con-
structies. De cavia’s hebben dan meer speelruimte en de bezoekers kunnen de cavia’s
nog beter bewonderen. Het hok krijgt een uniek ontwerp, hou ook hiervoor onze Fa-
cebookpagina in de gaten!

Architect Ger Kouwenberg had een mooi ontwerp gemaakt. Maar stijgende bouwprij-
zen en een beperkt budget noopte tot wijziging. Het bouwteam heeft het afgelopen
halfjaar druk gewerkt aan een aangepast plan dat binnen het budget past. Na veel ge-
puzzel zijn we tot een kleiner ontwerp gekomen. Het nieuwe ontwerp biedt minder
ruimte voor o.a. de opslag en de keuken. Het gebouw wordt inwendig 10,80 bij 5,40
m en zal naast een cursusruimte van 5,40 bij 5,40 m ook een keuken met een uitgifte-
balie voor het theehuis bevatten. Daarnaast wordt er een administratieruimte en een
invalidentoilet gebouwd. Hiermee wordt de boerderij volledig toegankelijk voor men-
sen met een beperking. Naar verwachting kan begin juni met de bouw worden begon-
nen. Eerst moet natuurlijk het huidige theehuis worden verplaatst. Afbreken is geen
optie, want we willen tijdens de bouw natuurlijk wel de gebruikelijke gastvrijheid met
koffie, thee, taart, limonade enz. bieden. De verplaatsing zal in maart plaatsvinden.
We hopen dat de nieuwbouw eind oktober is afgerond. Het benodigde geld hebben
we bijna bij elkaar. In juni gaan we een crowdfunding starten om geld bij elkaar te
krijgen voor de inrichting en de terrasmeubelen.
U kunt ons steunen door ook een sponsoractie te starten of te doneren voor de nieuw-
bouw. Wilt u (letterlijk) een ‘steentje’ bijdragen? Neem dan contact op met de spon-
sorcommissie via info@nijkamphoeve.nl
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Openingstijden vanaf  1
april:
Dinsdag t/m zondag van 9.00 –
17.00 uur

● Elke woensdag en zondag mid-
dag van 13.30 – 14.30 uur ca-
via’s knuffelen onder
begeleiding van de cavia-oma
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Theehuis ‘Onder de Lin-
de’ opent op zaterdag 31
maart om 12:00 uur weer
haar deuren. Na een perio-
de van rust tijdens de win-
termaanden komt de
natuur weer tot bloei en
staan de vrijwilligers van
het theehuis weer te trap-
pelen om het u naar de zin

te maken op het terras bij De Nijkamphoeve. Het zal even
wennen zijn, want het theehuis heeft tijdelijk een andere plek
gekregen. Door de aanstaande nieuwbouw is het theehuis
verhuist naar het erf voor de kinderboerderij. Maar ook daar
kunt u genieten van een heerlijk kopje koffie of thee of een
andere versnapering. Het theehuis is dit jaar geopend van 31
maart tot 1 november op woensdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag, van 12:00 tot 16:30 uur. Ook op feestdagen en  mooie
zonnige dagen proberen we het theehuis zo veel mogelijk
open te stellen. Hou onze facebookpagina in de gaten voor
eventuele extra openstellingen!

Evenals vorig jaar
geeft Corry den Hol-
lander weer schilder-
lessen op de
boerderij. De lente
staat voor de deur en
de kwasten worden
ongeduldig. De lessen
zijn op woensdagmor-
gen of vrijdagmiddag
en starten begin april. Kosten: € 50 voor 12 lessen of € 7,50
per losse les. Al het lesgeld komt ten goede aan de Buurt-
Boerderij met dank aan Corry. Voor meer informatie en op-
geven zie: www.corrydenhollander.nl

De BuurtBoerderij gaat een samenwerking aan met de stich-
ting Anton Constandse. Door deze samenwerking is het mo-
gelijk om cliënten van Anton Constandse bij ons op de
boerderij te laten werken, waardoor er aan deze mensen een
nuttige dagbesteding kan worden geboden en wij worden ge-
holpen door enthousiaste mensen bij het verzorgen van de
dieren en het bijhouden van de tuinen. We hopen met de sa-
menwerking een langdurig werkverband aan te gaan met An-
ton Constandse.

De winter is bijna voorbij. De dagen gaan weer lengen en het
voorjaar komt eraan. Dat betekent dat de openingstijden ver-
anderen. We zijn vanaf 1 april van dinsdag tot en met zondag
weer geopend vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur.

Met de start van de lente, starten wij ook weer met onze ac-
tiviteiten:

● Op zaterdag 24 maart wordt er meegedaan met de
landelijke opschoondag. We gaan dan met de ezels
het park in en gaan het park schoonmaken. Deelna-
me is gratis.

● Ook dit jaar houden we een kinderkleedjes rommel-
markt op zaterdag 7 april. Je kunt je inschrijven via
info@nijkamphoeve.nl.

● Op 2e pinksterdag 21 mei is het weer schaapscheer-
feest op De Nijkamphoeve. Naast het scheren van
de schapen worden er spelletjes gedaan en geknut-
seld.

● Op zondag 3 juni is er een boerenmarkt.
● Samen met het verpleeghuis Houtwijk organiseren

we weer een zomerfeest op woensdag 20 juni

Alle activiteiten vinden plaats tussen 13.00 en 16.00 uur.
Wil je niks missen? Noteer deze dagen in je agenda en blijf
ons volgen via onze website www.nijkamphoeve.nl, via Fa-
cebook www.facebook.com/nijkamphoeve en via In-
stagram.

Het Florence Nightingalepark wordt door de gemeente on-
der handen genomen. De paden zijn opgeknapt, de bruggen
vernieuwd en het achterstallig onderhoud van het groen
wordt weggewerkt. Dat betekent veel snoeiwerk. Er komt
een uitrenplek voor honden, er komt een orchideënwei en
op de boerderij komt een speelplek voor de kleuters. Deze
werkzaamheden vinden komende voorjaar plaats.

Het gaat goed met de BuurtBoerderij maar dat betekent na-
tuurlijk niet dat we nu achterover kunnen leunen! Integen-
deel! De boerderij krijgt sinds 2012 geen structurele
bijdrage meer van de gemeente en draait volledig op spon-
sorgelden, donateursbijdragen, opbrengsten van het theehuis
en inkomsten uit de dieradopties. Uw steun blijft daarom
onmisbaar! Maak uw gift over op rekeningnr.
NL22RABO0168774615 t.n.v. Stichting Vrienden van De
Nijkamphoeve, Den Haag.


