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Na de opening door de
burgemeester van ons
nieuwe theehuis afgelopen maart is het bezoek
toegenomen en zijn de
ervaringen van onze
bezoekers zonder meer
positief te noemen. De
kaart is uitgebreid met
verse pannenkoeken,
een dagsnack en soms
soep van de dag. Daarnaast serveren wij onze
vermaarde zelfgebakken taarten en hebben
we diverse soorten koffie. De muntthee zetten we met verse munt uit onze eigen
onbespoten tuin. Tegenwoordig kunt u ook pinnen bij het theehuis. Vanaf 1 september zijn we op proef ook op donderdagmiddag open. Dan worden er andersoortige gezonde snacks verkocht, die allemaal van duurzame en biologische
ingrediënten zijn gemaakt. Dit wordt verzorgd door cliënten van Anton Constance.
Op een aantal middagen en avonden in de week is het mogelijk om het theehuis te
huren voor vergaderingen, cursussen of workshops. Geïnteresseerd? Stuur dan
een mail naar info@nijkamphoeve.nl voor de voorwaarden en de prijzen.
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Regelmatig zetten wij een sponsor in het zonnetje. Dit keer is dat K-Rentool. Het
machine- en bouwmaterieelverhuurbedrijf aan de Oude Haagweg is een trouwe
sponsor van de BuurtBoerderij. Als onze klussers bijzondere machines of bouwmaterieel nodig hebben, dan doen we - nooit tevergeefs - een beroep op K-Rentool. De materialen worden dan gratis ter beschikking gesteld.
Hierdoor kunnen we de boerderij op een goede en deskundige manier onderhouden. Bij K-Rentool kunt u als vakman of doe-het-zelver zeker slagen als het gaat
om goed gereedschap, betrouwbare bouwmachines en vakkundig advies tegen een
schappelijke prijs. Dus op naar K-Rentool aan de Oude Haagweg 551 tel. 070
4482020.
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Het is belangrijk voor kinderen om gezond en veilig te
kunnen spelen.
Daarom is onze BuurtBoerderij vanaf 1 september rookvrij. Dat betekent dat binnen de hekken van onze boerderij
het niet meer is toegestaan om een sigaret, sigaar of pijp
op te steken. U kunt, voor zolang dat door de gemeente
wordt toegestaan, buiten het hek uw rookwaar genieten.

Hoera, we zijn de grens van 1000 volgers gepasseerd
van onze facebook pagina! Ook nieuwsgierig geworden
naar onze pagina, kijk dan op

www.facebook.com/nijkamphoeve
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● Werelddierendag: Op zondag 6 oktober zetten we
verzorgen. Als extra ondersteuning van onze aspirant-beonze dieren extra in het zonnetje. De dieren krijheerders geven we een cursus dierenverzorging in samengen dan een lopend buffet van allemaal lekkere
werking met de Lentiz Maasland. De cursus start in het
groente en fruit, beschikbaar gesteld door Albert
laatste kwartaal van 2019. Als u geïnteresseerd bent, geef
Heijn Houtwijk.
u dan snel op. Dat kan per mail naar
info@nijkamphoeve.nl.
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
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

● Intocht Sinterklaas: Op woensdagmiddag 27 november verwelkomen we de Sint op de boerderij!
Wilt u niets missen? Noteer deze dagen in uw agenda en
blijf ons volgen via onze website www.nijkamphoeve.nl,
via Facebook www.facebook.com/nijkamphoeve ,via
Twitter@Nijkamphoeve en via Instagram

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
zondag geopend vanaf 9.00 tot 16.00 uur. Het theehuis is
dan geopend van 12.00 tot 15.30 uur op de woensdag-,
donderdag- vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

