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Voordat het Nat.Lab. op de huidige plaats werd gebouwd stonden er hier een aantal boerderijen. Ze zijn op één na allemaal verdwenen. De fruitbomen en de
houtwal nabij de hoofdpoort markeren nog de plaats waar vroeger een boerderij stond. De enige boerderij die overgebleven is, heeft voor de sportclub van het
Nat.Lab. een bijzondere betekenis.
Na aanvankelijk dienst te hebben gedaan als onderkomen voor de tuindienst werd het vroegere woongedeelte van deze boerderij in juni '69 door de sportclub in
gebruik genomen. De stallen bleven dienst doen als opslag voor de tuindienst. Voor de sporters was het in die jaren behelpen. Geen douches, geen warm water en
geen bar. Een paar oude schoolbanken om je kleren op te leggen en een zinken trog met wat kraantjes om je aan te wassen.
In het midden der jaren zeventig ontstonden er plannen om het geheel beter geschikt te maken voor de sporters. Deze kwamen tot stand omdat de sectie
tafeltennis, voorheen ondergebracht in een bouwkeet op de plaats van de huidige chip-fabriek, naar vervangende ruimte zocht. Dankzij de inspanning van de
toenmalige voorzitter van de sportclub Jef v. Gestel en met medewerking van oud-directeur Dr. de Haan ontstond een ambitieus plan de boerderij te verbouwen. Er
zouden kleedkamers, douches, een tafeltenniszolder en een heuse bar in moeten komen. Echter, voor het zover was moest er eerst het een en ander worden
gesloopt. Dat was een klus voor de leden van de sportclub. Daarna is de bouw door "professionals" ter hand genomen. Ook de afdeling recreatie en niet te vergeten
enthousiaste leden droegen, aangemoedigd door de directie, hun steentje bij.
In 1979, bij het veertigjarig bestaan van de sportclub, kon een prachtig onderkomen in gebruik worden genomen. Een onderkomen dat bij vrijwel iedere Nat.Lab.medewerker bekend staat als 'DE BOERDERIJ'.
Sporters hebben de afgelopen jaren, na het sporten, aan de bar menig gezellig uurtje doorgebracht. Maar niet alleen sporters, ook jubilarissen en doorstromers.
Kortom de "BOERDERIJ" heeft een belangrijke sociale functie binnen het Nat.Lab.
Het beheer van de boerderij is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de sportclub. Het zorgt voor onderhoud, bevoorrading en exploitatie . Wil men de
boerderij gebruiken voor een receptie of voor een afscheid dan is dat mogelijk van maandag t/m vrijdag vanaf 16.30 uur. Er is wel een beperking, de activiteit
mag de sporter niet hinderen. Hij komt, wat de boerderij betreft, op de eerste plaats.

