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Op zaterdag 2 september van 12.00 tot 16.00 uur bent u
weer van harte welkom op onze Open Dag. We organiseren dan allerlei leuke activiteiten voor de kinderen.
De kinderen kunnen spelletjes doen, knutselen en pannenkoeken eten. Er is ook een springkussen.
De pannenkoeken worden vers gebakken, waar u bijstaat.
Hoogtepunt is ons Rad van Fortuin met fantastische prijzen! Deze zijn beschikbaar gesteld door winkeliers en bedrijven uit de omgeving. Met dit Rad van Fortuin willen
wij inkomsten genereren voor het beheer van de boerderij
en de verzorging van de
dieren. De trekkingen
beginnen om 13.00 uur .
Onderstaand een foto van
de vele sponsors die vorig jaar prijzen beschikbaar
hebben gesteld. Vele hiervan zijn ook dit jaar weer
van de partij. De (tot nu toe) nieuwe sponsors voor
dit jaar zijn: Restaurant Bilbao op Kijkduin en Restaurant Pex
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Zoals u weet zijn we druk bezig met onze nieuwbouwplannen. De boerderij wordt
uitgebreid met een onderkomen voor het theehuis, een huiskamer annex cursusruimte
en een invalidentoilet. Voor de vrijwilligersorganisatie is dit een langdurig en intensief project. Op 1 augustus is ruim 75% van de investering toegezegd of opgehaald uit
eigen vermogen, subsidies, obligaties en crowdfunding. We zijn dus goed op weg om
het totale bedrag binnen te halen. Helaas is gebleken dat onze ambities voor de
nieuwbouw iets te hoog gegrepen waren. Het ontwerp bleek bij doorrekening door
een aannemer te duur. We zijn bezig om het gebouw te vereenvoudigen en waar mogelijk zonder verlies van functies te verkleinen. Helaas kan de nieuwbouw hierdoor
dit najaar nog niet starten. We streven er nu naar om in het eerste kwartaal van 2018
te beginnen met bouwen.
Daarom zijn we hard op zoek naar donaties en giften van bedrijven. Bedrijven die een
‘steentje’ willen bijdragen zijn van harte welkom! Neem contact op met onze sponsorcommissie via info@nijkamphoeve.nl. Particulieren die iets willen doen, kunnen
in actie komen door een sponsoractie te organiseren. Ook dit zou ons erg helpen!
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Regelmatig zetten wij een sponsor in het zonnetje. Dit keer is
dat R.F. Systems Professioneel Licht & Geluid. Vanaf de start
van de BuurtBoerderij is R.F. Systems een belangrijke sponsor
voor ons geweest. René en Tineke van der Klaauw hebben ons
vanaf het begin altijd belangeloos geholpen met geluidsapparatuur bij onze activiteiten. Bovendien houden René en Tineke
ook een oogje in het zeil op de boerderij in de avonduren, en
zelfs met oud en nieuw. Door de professionele begeleiding van
R.F. Systems hadden wij altijd muziek en zo nodig ook videobeelden tot onze beschikking.
Als u een feestje wilt opvrolijken met (feest)verlichting en professioneel geluid dan bent u bij R.F. Systems aan het goede
adres. https://www.rfsystems.nl. Telefoon: 070-367 35 89
U vindt het bordje van deze sponsor op ons sponsorbord.

Naast de Open Dag op 2 september gaan wij de komende
maanden nog andere activiteiten organiseren.

● Werelddierendag: Op woensdag 4 oktober zetten we
onze dieren extra in het zonnetje. De dieren krijgen
dan een lopend buffet van allemaal lekkere groente en
fruit, beschikbaar gesteld door Albert Heijn Houtwijk
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Wilt u niks missen? Noteer deze dagen in uw agenda en blijf
ontvangen dat zij
ons
volgen via onze website www.nijkamphoeve.nl, via Facehebben opgehaald
book
www.facebook.com/nijkamphoeve en via Instagram.
met een sponsorloop
en andere activiteiten. Het bedrag wordt besteed aan de nieuwbouw. We zijn het Hofstadlyceum zeer erkentelijk voor deze
sponsorbijdrage.
De Nijkamphoeve gaat steeds meer gebruik maken van Social
De gemeente heeft de stichting een prijs van € 2.450 toegekend Media. We hadden al een facebook pagina
voor haar vrijwilligers. Dit bedrag komt ten goede aan de vrijwww.facebook.com/Nijkamphoeve, maar we zitten ook op
willigers. Daarnaast is er ook een lenteprijs van € 1.000 aan ons Twitter www.twitter.com/DeNijkamphoeve. en sinds kort zijn
toegekend door Fonds 1818 en het AD. Dit bedrag wordt bewe ook via LinkedIn te volgen
steed aan de komende activiteiten zoals de open dag, dierendag https://nl.linkedin.com/company/vrienden-van-de-nijkamphoeen de ouderendag.
ve. Zelfs op Instagram zijn we te vinden.
https://www.instagram.com/denijkamphoeve/. Op al deze sites
worden foto’s, filmpjes, en aankondigingen van evenementen
geplaatst.
We roepen iedereen op om ons te volgen op Social
We kunnen altijd vrijwilligers
Media
en
jullie
ervaringen, foto’s en filmpjes over de Buurtgebruiken voor verschillende
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ons
te delen.
werkzaamheden op de boerderij! Zo is er altijd wel behoefte
aan (assistent) beheerders, die
de dieren voeren en verzorgen.
Ook zoeken we ondersteuning
bij onze activiteiten en school
lessen en handige handjes die
onze klussers kunnen bijstaan. Verder zijn we voor het theehuis
op zoek naar gastvrouwen en gastheren. De gevraagde inzet varieert van een dag in de week tot incidentele inzet voor de activiteiten. Kijk voor meer informatie op onze website.
http://www.nijkamphoeve.nl/vrijwilligers of bel met onze voorzitter Joop van der Waart 06 20029594.

De zomer is bijna voorbij. De dagen gaan weer korten en het
najaar komt eraan. Dat betekent dat de openingstijden veranderen. We zijn vanaf 1 november van dinsdag tot en met zondag
weer geopend vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur. U bent nog van
harte welkom in het Theehuis tot en met zondag 30 oktober.

