
Op zondag 26 augustus van 12.00 tot 16.00 nodigen
wij u van harte uit op onze Fancy Fair. We organiseren
dan allerlei leuke activiteiten voor  kinderen. Ook is er
een stand van onze imkers met verschillende heerlijke
bijenproducten.
De kinderen kunnen spelletjes doen,  knutselen, zich
uitleven op het springkussen en pannenkoeken eten.
De pannenkoeken worden vers gebakken, waar u bij-
staat. Hoogtepunt is ons
Rad van Fortuin met fantas-
tische prijzen! Deze zijn
beschikbaar gesteld door
winkeliers en bedrijven uit
de omgeving. Met dit Rad
van Fortuin willen wij in-

komsten genereren voor het beheer van de boerderij en
de verzorging van de dieren. De trekkingen worden
geleid door onze ambassadeur,  acteur Bas Muijs. On-
derstaand een foto van de vele sponsors die vorig jaar
prijzen beschikbaar hebben gesteld. Vele hiervan zijn
ook dit jaar weer van de partij.

De uitbreiding van
de BuurtBoerderij,
waar we al enige
tijd aan werken,
gaat er eindelijk
komen. We hebben
van de gemeente de
omgevingsvergun-
ning gekregen en
we hebben met aan-
nemer D.C. van den

Boogaard een contract getekend. Op de dag van de Fancy Fair zal stadsdeeldirec-
teur René Baron een bouwbord onthullen. De bouw start vervolgens op 3 septem-
ber.
Door de nieuwbouw krijgt BuurtBoerderij De Nijkamphoeve een cursusruimte
erbij, krijgt het Theehuis een nieuw onderkomen, komt er een aparte administra-
tieruimte en wordt er een invalidentoilet aangebracht. Hierdoor wordt de Buurt-
Boerderij volledig toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.
De uitbreiding is mede mogelijk gemaakt door steun en subsidie van de gemeente
Den Haag, het VSB fonds, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,
Fonds 1818, Rabobank, Stichting Boschuysen, Stichting Haëlla, het Hofstad Ly-
ceum en Stichting Protestants Steunfonds.
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Regelmatig zetten wij een sponsor in het zonnetje. Dit keer is
dat Wauben Producties. Vanaf de start van de BuurtBoerderij
is Wauben een belangrijke sponsor voor ons. Sjef en Christi-
ne Wauben hebben ons van begin af aan altijd geholpen met
het onderhoud van de hekken, het lassen van gebroken schar-
nieren en het maken van bijzondere stalen constructies. Bo-
vendien zijn ze adoptie ouders van onze varkens Jut en Jul.
Bent u op zoek naar een fraai hekwerk voor uw tuin? Dan
bent u bij Wauben aan het goede adres!
https://www.wauben.nl. U vindt het bordje van deze sponsor
op ons sponsorbord

De laatste jaren
kampt Nederland
met uitbraken van
de vogelgriep. We
zijn dan verplicht
om de kippen en
ganzen op te hok-
ken. Voor de kip-
pen is dat niet zo
groot probleem,
maar voor de gan-
zen lag het lastiger

Ze werden in de quarantainestal geplaatst en zagen maanden-
lang weinig of geen daglicht. Door een nieuwe ganzenren te
bouwen hebben we nu een goede plek voor de ganzen als het
weer nodig is om ze vanwege de vogelgriep op te hokken.
De bouw van de ren is mede mogelijk gemaakt door Bouw-
maat die de materialen gratis ter beschikking heeft gesteld.

De BuurtBoerderij gaat intensiever samenwerken met kinder-
opvang 2Samen. Door deze samenwerking kunnen kinderen
van 2Samen gebruik maken van de faciliteiten op de boerde-
rij. Zo kan op verschillende middagen de nieuwe cursusruim-
te worden gebruikt voor diverse georganiseerde activiteiten.
We hopen met de samenwerking een langdurig werkverband
aan te gaan met 2Samen.

Naast de Fancy Fair op 26 augustus organiseren  wij de ko-
mende maanden nog meer activiteiten.

● Werelddierendag: Op zondag 7 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 en groenteboer Polak uit winkelcentrum
Leyenburg.

● Halloween: Op zaterdag 27 oktober wordt er een
Halloween avond georganiseerd in samenwerking
met de korfbalvereniging Die Haghe. Het wordt
weer heerlijk griezelen op de BuurtBoerderij en in
het park.

● Intocht Sinterklaas: Op woensdagmiddag 28 no-
vember verwelkomen we de Sint op de boerderij!

Wilt u niks missen? Noteer deze dagen in uw agenda en
blijf ons volgen via onze website www.nijkamphoeve.nl,
via Facebook www.facebook.com/nijkamphoeve en via In-
stagram.

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken voor verschillende
werkzaamheden op de boerderij! Zo is er altijd wel behoefte
aan (assistent) beheerders, die de dieren voeren en verzor-
gen. Ook zoeken we ondersteuning bij onze activiteiten en
schoollessen. Extra handige handjes om onze klussers bij te
staan zijn ook zeer welkom Verder zijn we voor het thee-
huis 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

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 t/m zon-
dag geopend vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur. U bent nog van
harte welkom in het Theehuis t/m zondag 30 oktober. Daar-
na zal deze tot volgend seizoen gesloten zijn.


