
Beter een goede buur dan een… 
 

Onze ezel Maaike moest vanwege gebitsproblemen 

(kieswortelontsteking en een afgebroken kies) voor onderzoek een 

paar keer naar het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht en 

daarna voor behandeling naar de Dierenkliniek de Delta in 

Maasland. Wij hebben geen trailer om een ezel te vervoeren, noch 

een auto die zo’n trailer kan trekken. Maar twee bedrijven op het 

bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek hielpen ons 

uit de brand. Pim Hielkema van Autoschade Herstel WIBU had een 

bus met trekhaak voor ons en van René Venema van Diertotaal 

Dekkershoek mochten we de trailer lenen. Geweldig zulke mensen. 

Mark Langeree van Banketbakkerij Borsboom in de Sterappelstraat 

vond het gebaar van deze  

twee ondernemers zo mooi  

dat hij als dank twee taarten 

beschikbaar stelde.  

Helemaal top!  

Beste mensen, namens het  

bestuur, overige vrijwilligers  

en Maaike hartelijk dank! 

Oh ja, met Maaike gaat het 

goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig, we zijn al weer een hele tijd open! 
 

Door de coronacrisis moest onze BuurtBoerderij lange tijd gesloten 

blijven. Gelukkig konden wij in mei de hekken weer openen voor 

bezoekers. Ook zijn wij ontzettend blij met onze grote nog steeds 

groeiende groep vrijwilligers. Ook ons theehuis kon weer open. Het 

is fantastisch dat we weer bezoekers kunnen voorzien van koffie, 

thee, taart en andere lekkernijen. De afgelopen tijd hebben wij op 

zondagmiddag verschillende muziekkanten te gast gehad. Tot eind 

oktober hopen we daarmee te kunnen doorgaan. Houd hiervoor 

Twitter, Instagram en Facebook in de gaten. 

Verder staan o.a. World Cleanup Day, Dierendag en Sinterklaas op 

de rol. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 

‘Activiteitenprogramma’.  
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Nieuwe bestuursleden 

Liane is sinds 13 augustus de nieuwe voorzitter van 

wat formeel stichting Vrienden van De Nijkamphoeve 

heet. Haar achtergrond ligt in de facilitaire en 

evenementenbranche. Zij is altijd al gek op dieren en 

natuur geweest. Haar droom is 

Om ooit op een boerderij in een 

groene omgeving met veel  

dieren te wonen en te werken.  

Deze droom is al een beetje  

werkelijkheid geworden, nu zij 

zo vaak op De Nijkamphoeve is. 

Zij begon in februari als  

ezelwandelaar en bleef na het  

wandelen steeds vaker op de 

boerderij helpen. Toen zij 

hoorde dat er nieuwe beheerders nodig waren, was zij 

voor zo’n functie in. Na een aantal inwerkweken onder 

hoede van een ervaren beheerder ging zij zelfstandig 

aan de slag. En nu combineert zij dat met het 

voorzitterschap. 

 

- Zondag 19 september: Kunstroute Loosduinen. De 

Nijkamphoeve is in de route opgenomen. In theehuis 

is mozaïek van Rosa Rolvink te bewonderen en te 

koop. 10.00-16.00 uur. 

- Zondag 3 oktober: Dierendag. Voor onze dieren is 

het elke dag feest, maar deze dag is speciaal. Om 

13.45 uur kunnen de dieren aanvallen op een royaal 

buffet met groentes en fruit. Ook de mens wordt niet 

vergeten. Wij serveren van 12.00 tot 13.30 uur een 

beestachtig lekkere lunch. Houd voor nadere 

informatie onze social media in de gaten. 

- Woensdag 1 december: Het Sinterklaasfeest voor 

kinderen 3 t/m 8 jaar start om 13:00 uur. In 

afwachting van Sinterklaas wordt er geknutseld. 

Daarna wordt het tot 16.30 uur zingen en dansen 

met Sinterklaas. Aanmelden via 

info@nijkamphoeve.nl. Vermeld per kind voor- en 

achternaam, leeftijd, jongen of meisje, uw 

telefoonnummer en enige achtergrondinformatie van 

het kind (denk daarbij bijvoorbeeld aan sport, hobby 

etc.) De kosten zijn € 12,50 per kind. 

 Ook Wim is geen onbekende op de boerderij. Hij    

                                     

 

loopt al ruim vijf jaar rond 

als vrijwilliger en is vooral 

bekend als een van de 

imkers. Wim is onze 

nieuwe bestuurslid, 

Accommodatiebeheer. 

Hier heeft hij veel ervaring 

mee in zijn huidige functie 

bij 2Samen. Daar is hij 

verantwoordelijk voor de  

 huisvestingszaken van de 65 locaties van 2Samen. 

Zijn kennis en ervaring binnen deze functie en de 

energie die hij altijd weer ontvangt op De 

Nijkamphoeve zorgen er voor dat hij erg veel zin 

heeft in zijn nieuwe rol.  

 
Activiteitenprogramma 

- Zaterdag 18 september: World Cleanup Day 

2021. Ook De Nijkamphoeve doet mee! Twee keer 

een ronde van een uur. Eerste start 10.30 uur, 

tweede 13.30 uur. Kwartier van tevoren 

verzamelen. Gewapend met handschoenen, 

grijpers, vuilniszakken én ezels met manden op de 

hun rug gaan we in de omgeving aan de slag. Helpt 

u mee? Aanmelden kan via info@nijkamphoeve.nl  

Wijziging openingstijden 

Het einde van de zomer komt in zicht. De dagen 

worden korter en het najaar komt eraan. Dat 

betekent dat onze openingstijden zullen wijzigen. 

In de periode van november t/m maart zijn we 

een uur eerder gesloten en is ons theehuis dicht. 

Wij zijn dus open op dinsdag t/m zondag van 9.00 

tot 16.00 uur. Beide Kerstdagen, Oudejaarsdag en 

Nieuwjaarsdag is de boerderij gesloten.  

 
Uw steun hard nodig! 

Langdurig geen inkomsten uit het  

theehuis, meer kosten door de 

voorzorgsmaatregelen tegen  

corona, om over iets als de recente medische 

verzorging van onze ezel Maaike maar te zwijgen. 

Een forse aanslag op onze financiële ruimte. Wij 

zijn voor onze inkomsten sterk afhankelijk van 

sponsors, donateurs en mensen die een dier 

adopteren. Wilt u ons financieel (blijven) steunen? 

Maak dan een gift over op bankrekening 

NL22RABO0168774615 van Stichting Vrienden 

van De Nijkamphoeve. Voor informatie over 

sponsoring of adoptie, mail even naar 

info@nijkamphoeve.nl.  
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