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Het is weer tijd voor lammetjes!
Sinds half mei zijn de lammetjes
weer op de BuurtBoerderij te
bewonderen. Met dank aan
schaapherder Ing Voskamp van
Ing Bordercollies. Zij leent drie
schapen en vijf lammetjes uit
haar kudde aan ons uit. Het
contact met Inge danken wij aan
onze sponsor Diertotaal
Dekkershoek. Het zijn deze keer
geen witte lammetjes maar zwart en bruingekleurde lammetjes. Kom ze snel
bewonderen bij ons op de boerderij.

Zomerfeest
Ook dit jaar vieren wij samen met het verpleeghuis Houtwijk het zomerfeest. Het is
een activiteit die we samen met deze buren – het verpleeghuis is gevestigd aan de
overkant van de Escamplaan - al vele jaren organiseren. Op beide locaties kunnen
kinderen spelletjes doen. Zo is er een korfbalclinic van de korfbalvereniging Die
Haghe, een springkussen en kunnen de kinderen zich laten schminken. Ook de
inwendige mens wordt niet vergeten!

Het feest is op woensdag 7 juni en
start al om 10.30 uur bij het
Verpleeghuis. Vanaf 13.00 tot 16.00
uur bent u van harte welkom bij de
kinderboerderij De Nijkamphoeve.

Kinderboerderij Actief Toer
Dit jaar doet De Nijkamphoeve weer mee met de actie ‘Kinderboerderij Actief
Toer’. Deze landelijke actie is erop gericht om via crowfunding geld bij elkaar te
krijgen voor een mooi doel voor de BuurtBoerderij. Ons doel? Dit jaar roepen
we jouw hulp in voor nieuwe
terrasmeubelen. Want bij een
nieuw theehuis hoort ook een
nieuw terras waar iedereen
kan genieten! Kijk op onze
crowdfunding site https://www.voorjebuurt.nl/nijkamphoeve2017 voor meer
informatie en om bij te dragen aan ons doel. Je kunt zelf ook een actie
organiseren om daarmee geld op te halen voor de BuurtBoerderij.
Voor de actief toer zijn er in de week van 17 t/m 24 juni allerlei leuke
activiteiten. Zoals een bijensafari op zaterdag 17 juni, een speurtocht op
woensdag 21 juni en een ezelpicknick op zaterdag 24 juni. Houd Facebook in
de gaten voor de exacte datum en tijdstippen.Voor de bijensafari en de
ezelpicknick moet je je inschrijven. De deelname is beperkt, dus op is op.

Open imkerdag op zondag 9 juli
Op zondag 9 juli is er open imkerdag.
Onze imkers gaan dan met kinderen
op safari langs de bijenkasten op onze
boerderij. De kinderen krijgen uitleg
over het leven van de bij. Superleuk
én leerzaam! Om veilig de bijenstal te
kunnen betreden krijgen ze
beschermende kleding aan. Wel
zorgen voor een lange broek en dichte
schoenen! De bijensafari is van 13.30 tot 15.30 uur. Opgeven kan op de

schoenen! De bijensafari is van 13.30 tot 15.30 uur. Opgeven kan op de
kinderboerderij. Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en kost € 2,50
per kind.

Waarderingsprijs voor onze vrijwilligers
Op woensdag 17 mei heeft de BuurtBoerderij
de waarderingsprijs gewonnen van de
gemeente en PEP (een organisatie die het
vrijwilligerswerk in Den Haag ondersteunt). De
prijs hebben we gekregen voor ons
vrijwilligerscorps. De gemeente waardeert onze
inspanningen om met een groep enthousiaste
vrijwilligers de BuurtBoerderij De Nijkamphoeve
open te houden. Onze voorzitter Joop van der
Waart heeft de prijs in ontvangst mogen nemen.
De prijs gaan we gebruiken om in het najaar
samen met de vrijwilligers het eerste lustrum
van onze boerderij te vieren.
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