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Beheerder onderscheiden met een lintje

Eén van onze
beheerders is bij de
afgelopen lintjesregen
benoemd als lid in de
orde van Oranje Nassau.
Marion Vols heeft deze
onderscheiding gekregen
voor haar langdurige
inzet als vrijwilliger bij de
Manege Madurodam,
waar zij helpt om mensen
met een beperking op
paarden te laten rijden.
Daarnaast gaat zij al ruim
15 jaar elke week met
cavia’s op bezoek bij

bejaarden van het verpleeghuis Houtwijk. De cavia’s komen van de
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve. Deze kinderboerderij is mede door de inzet
van Marion voor de buurt behouden gebleven. Vanaf 2012 is Marion twee
dagen in de week druk in de weer als beheerder van deze boerderij.
Het bestuur van de stichting Vrienden van De Nijkamphoeve is trots op de
welverdiende onderscheiding van Marion. Zij feliciteert haar met de
onderscheiding en hoopt dat zij nog lang voor de BuurtBoerderij haar nuttige
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onderscheiding en hoopt dat zij nog lang voor de BuurtBoerderij haar nuttige
werk blijft verrichten.

Dierennieuws
De 2e helft van mei zijn er lammetjes
op de boerderij. Met hun moeders
worden ze door schaapherder Inge
Voskamp uitgeleend aan De
Nijkamphoeve. Met dit jonge geluk is
het nu echt lente geworden en kunt u
van de lammetjes genieten.
Genieten doen ook de kippen en
ganzen. Zij mogen sinds 20 april weer
naar buiten. Vanaf die datum is de ophokplicht vanwege de vogelgriep opgeheven.
De dieren hebben ruim vijf maanden binnen gezeten.

Schaapscheerfeest

Zondag 21 mei van 13 tot 16 uur organiseren we op de boerderij weer het
jaarlijkse schaapscheerfeest. Deze mooie traditie is niet alleen leuk om te zien,
maar voor de schapen heel belangrijk. Door het scheren raken ze hun dikke
wintervacht kwijt en zijn ze helemaal klaar voor het warme weer dat er weer
aan gaat komen. Naast het scheren zijn er weer allerlei spelletjes voor de
kinderen te doen. Voor € 2 koopt u een strippenkaart waarvan ze de hele
middag plezier hebben. Daarnaast vertelt de imker over het leven van de bijen.
Onze theehuis vrijwilligers zorgen weer voor een drankje met bijbehorend
(zelfgebakken) taart. Natuurlijk zijn er ook heerlijke pannenkoeken, tosti’s en ijs
verkrijgbaar. Zet deze datum vast in uw agenda!

Nieuwbouw
De voorbereidingen voor de nieuwbouw gaan een nieuwe fase in.Eind mei wordt de
omgevingsvergunning aangevraagd. (vroegere bouwvergunning) Het plan wordt
daarna verder uitgewerkt zodat we een aannemer aan het werk kunnen zetten. De
gelden die nodig zijn voor de nieuwbouw worden via subsidies, obligaties,
crowdfunding, leningen en eigen vermogen bij elkaar gebracht. In totaal is per 1 mei
een bedrag van € 168.200,00 toegezegd. Er staat nog voor € 25.000,00 aan
subsidie aanvragen uit. We zijn er nog niet maar we zijn flink op weg. Bijna 90% van
het budget is thans in beeld. De resterende 10% wordt door middel van
crowdfunding in de komende maanden bij elkaar gezocht. U kunt hieraan bijdragen
door een actie op touw te zetten voor onze nieuwbouw.
 



 

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 zijn
aangenomen door het bestuur en staan sinds begin
mei op de site. 
http://www.nijkamphoeve.nl/bestuur/financieen .
We hebben weer een heel goed en feestelijk  jaar
achter de rug. Met het 40 jarig jubileum  van de
kinderboerderij heeft de stichting aangetoond dat de
BuurtBoerderij ook onder leiding van vrijwilligers een
goede wijkvoorziening is waar veel buurtbewoners
plezier aan beleven. De stichting is trots dat zij deze
prachtige voorziening met behulp van vele vrijwilligers

kan voortzetten. Hopelijk mogen we u de komende tijd bij een van onze
activiteiten ontmoeten of wellicht zien we u op een gewone dag lekker genieten
van onze boerderij. Graag tot ziens!

Zomerfeest
Samen met het verpleeghuis wordt op woensdag 7 juni het zomerfeest weer
gehouden. Op deze dag worden er weer vele activiteiten ontplooid. Zo is er een
korfbalclinic verzorgt door spelers van de korfbalvereniging Die Haghe.  Er zijn
tevens vele spelletjes te doen, zowel bij ons op de kinderboerderij als op het terrein
van het verpleeghuis. Verder is er een springkussen en kunnen de kinderen zich
laten schminken. U bent vanaf 13.00 tot 16.00 uur op de BuurtBoerderij van harte
welkom. Het verpleeghuis start al om 11.00 uur met haar feestelijkheden.

Bijensafari

Op zaterdag 17 juni kunnen
kinderen weer deelnemen aan
een bijensafari. De imkers
nemen hun mee naar de bijen.
Ze krijgen  beschermende
kleding, zodat er niets te vrezen
is van de bijen. De imkers
vertellen dan over het leven van
de bijen.  De kinderen moeten
tussen 7 en 12 jaar oud zijn. Je

kunt je aanmelden op de BuurtBoerderij vanaf 30 mei. Kosten € 2,50.
Deelname is beperkt dus wees er snel bij.
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