NijkamphoeveNieuws
BuurtBoerderijBulletin-maart 2020
Certificaat voor beheerders

Nummer 16 - maart 2020
Inhoud
● Certificaat voor beheerders
● Verhuurbedrijf Paul
● Theehuis De Nijkamphoeve
● Onze vel
nieuwe
boerderijkat
Vivamus
sapien.
Praesent nisl
● Nijkamphoeve toegankelijk voor
tortorMauris
purus.
Donec
est nunc,
alle hagenaars
●
Activiteiten
in
de
komende
ornare non, aliquet non, tempus
maanden
vel,
dolor. IntegerCorry
sapien
● Schilderlessen
dennibh,
Hollander
●
Wijziging
openingstijden
egestas ut, cursus sit amet, faucibus
a,Colofon
sapien. Vestibulum purus purus,
Redactie: Rosa
en Ed Vols
elementum
ac, Rolvink
luctus ullamcorper,
Eindredactie en opmaak: Ed Vols
ornare
vitae,
massa.Dijk
Nullam posuere
Fotografie:
Andreas
sem ut mauris. Nullam velit.
Quisque sodales. Donec suscipit
suscipit erat. Nam blandit. Praesent

BuurtBoerderij
congue
lorem non dolor. Maecenas

In de afgelopen wintermaanden hebben onze (assistent)beheerders een verkorte cursus dierenverzorging gevolgd. Deze cursus is in samenwerking met de Lentiz MBO
uit Maasland opgesteld. De beheerders kregen onderwijs over dierenwelzijn, veiligheid, hygiëne en diervoeding. Ook kregen ze informatie over het goed omgaan met
bezoekers en het begeleiden van stagiairs en vrijwilligers. 10 Beheerders hebben de
cursus goed doorlopen. Zij kregen allen een certificaat uitgereikt.

Sponsor in het zonnetje: verhuurbedrijf PAUL
Regelmatig zetten wij een sponsor in het zonnetje. Dit keer is dat verhuurbedrijf
PAUL. PAUL voorziet ons regelmatig van statafels, stoelen, banken en kraampjes
voor al onze activiteiten. PAUL sponsort ons al vanaf de start van de BuurtBoerderij.
We kunnen dus al bijna 8 jaar lang rekenen op allerlei benodigdheden voor onze activiteiten. Daar zijn we uiteraard heel blij mee!
Geeft u ook een leuk (buurt)feest? Verhuurbedrijf PAUL kan u van alle spullen voorzien om uw feestje tot een succes te maken. PAUL is te vinden op Goudlaan 20, 2544
EG Den Haag, tel. 070-384120. www.verhuurbedrijfpaul.nl
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Theehuis De Nijkamphoeve
Welkom, Theehuis
De Nijkamphoeve
opent op woensdag
1 april om 12.00 uur
weer zijn luiken. De
kaart is uitgebreid
met de verkoop van
verschillende broodjes. Uiteraard kunt u
ook weer genieten
van onze heerlijke
zelfgemaakte taarten, diverse seizoen soepen en biologische
drankjes. Voor de kids zijn er natuurlijk heerlijke pannenkoeken, tosti’s en de bekende ijsjes.
Het theehuis is dit jaar geopend van 1 april tot 1 november
2020. De openingstijden zijn van 12.00 tot 16.30 uur op
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het theehuis is ook
op de meeste feestdagen open. Daarnaast proberen we op
heel mooie zonnige dagen het theehuis open te stellen. Houd
onze Facebookpagina, Twitter of website in de gaten voor
eventuele extra openstellingen!
Kom snel langs om te genieten van al het moois van de boerderij en te smullen van het lekkers van het theehuis. De gastvrouwen en gastheren vinden het ontzettend leuk om u weer
te mogen begroeten. De ‘herfst’ heeft lang genoeg geduurd!

Onze nieuwe boerderijkat
Door het plotseling overlijden van onze allergeliefde boerderijkat Otje in januari, was er vrij spel ontstaan voor de vele
muizen bij ons op de boerderij. We zijn op zoek gegaan naar
een nieuwe ‘muizenvanger’. In het asiel van Wassenaar hebben we een vier jaar oude
poes gevonden die gewend
was buiten te zijn. Zij is nu
op de boerderij en is zich
aan het oriënteren op haar
nieuwe jachtterrein. We
denken nog na over een
mooie naam voor haar. We
hopen met haar net zo veel
plezier te hebben als met Otje.

Nijkamphoeve toegankelijk voor alle Hagenaars
In het najaar is BuurtBoerderij De Nijkamphoeve getest op
haar toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Deze
test is verricht door stichting Voorall, die de belangen behartigt voor mensen met een beperking. Een aantal mensen met
een rollator, rolstoel of scootmobiel en een aantal mensen
met een visuele beperking hebben uitvoerig getest of de boerderij wel goed begaanbaar voor hen is. Mede dankzij het invalidentoilet in het theehuis bleek onze boerderij volledig
toegankelijk voor mensen met een beperking. Er zijn nog
kleine verbeterpunten, maar de testers waren over het algemeen zeer enthousiast. www.voorall.nl

Activiteiten in de komende maanden
Met de start van de lente, starten wij ook weer met onze activiteiten
● Op zaterdag 21 maart wordt er meegedaan met de
landelijke opschoondag. We gaan dan met de
ezels het park in en gaan het park schoon maken.
Een leuke activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar.
Deelname is gratis.

● Dit jaar hebben we maandelijks een knutselmiddag.
Op woensdag 25 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni
kunnen kinderen van 4 t/m 8 jaar lekker knutselen.
Opgeven via info@nijkamphoeve.nl
● Ook dit jaar houden we een kinderkleedjesrommelmarkt op zondag 19 april. Je kunt je inschrijven via info@nijkamphoeve.nl.
● Op zondag 24 mei is het weer schaapscheerfeest
op De Nijkamphoeve. Naast het scheren van de
schapen worden er spelletjes gedaan en geknutseld.
● Op zondag 7 juni is er een boerenmarkt.
● Samen met het verpleeghuis Houtwijk organiseren
we weer een zomerfeest op woensdag 24 juni.
Kijk voor meer informatie op www.nijkamphoeve.nl. Kijk
daar op de Agenda.

Schilderlessen Corry den Hollander
Evenals vorig jaar geeft Corry den Hollander weer schilderlessen op de boerderij.
De lente staat voor de deur
en de kwasten worden ongeduldig. De lessen zijn op
woensdagmorgen of vrijdagmiddag en starten begin
april. Kosten: € 50 voor 12 lessen of € 7,50 voor een losse
les. Al het lesgeld komt ten goede aan de BuurtBoerderij
met dank aan Corry. Voor meer informatie en opgeven
corry@kwalitist.nl

Wijziging openingstijden
De wintertijd is bijna voorbij. De dagen lengen weer en de
lente komt eraan. Dat betekent dat de openingstijden veranderen. Vanaf 1 april is de boerderij van dinsdag tot en met
zondag een uurtje langer open, namelijk van 9:00 uur tot
17:00 uur.

