
Foodie, creatieveling, organisatietalent, kok,

dorpeling, boer, stadsmens. Schuif jij aan voor (de

organisatie van) een bijzonder diner op het

boerenerf?

ORGANISEER EEN DINER OP EEN BOERENERF BIJ
JOU IN DE BUURT!

www.facebook.com/BoerBistro www.instagram.com/boerbistro

Een aardappel van de akker uit Winsum, een

komkommer uit de kas in Borssele en melk van

koeien uit Vaals… De wereld ligt op ons bord, maar

waar komt al dat eten eigenlijk vandaan?

WAAR KOMT JOUW ETEN VANDAAN?



BOER BISTRO

Telefoon: 030-2769869

Email: boerbistro@najk.nl

Website: www.boerbistro.com

 

BOER BISTRO

www.facebook.com/BoerBistro

www.instagram.com/boerbistro

 

MAAK KENNIS MET... 

Steeds minder jongeren weten waar hun

eten vandaan komt. Daar kan jij

verandering in brengen! Boeren en

tuinders zijn immers de helden van ons

voedselsysteem. Zij zorgen ervoor dat wij

dagelijks goed en gezond voedsel op ons

bord hebben.

 

WAT EN HOE

Samen met vier jongeren uit jouw stad of

dorp organiseer jij een diner voor 25

gasten op het erf van een jonge boer. Je

vormt een team dat samen

verantwoordelijk is voor het samenstellen

van een menu, het uitnodigen van de

gasten en uiteraard het koken en

verzorgen van het diner!

 

DOE MEE

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar? Ben je een

foodie? Wil je je CV een boost geven? Of

ben je gewoon nieuwsgierig hoe het leven

op het platteland eruit ziet? Meld je aan

via www.boerbistro.com. Daar vind je een

kaart met alle deelnemende boerderijen,

verspreid over heel Nederland.

#boerbistro

Op de Mandjeswaard, onderdeel van het mooie Kampereiland, vind je het bedrijf 

van familie Bruins.  Het éérste en oudste erf van Kampereiland, vandaar de naam Erf 1.

Familie Bruins produceert en verwerkt haar melk op ambachtelijke wijze tot

zuivelproducten: van yoghurt tot boter en kaas. Bereid met aandacht voor de natuur, zonder

overbodige toevoegingen. Lekkere, pure smaken, seizoen na seizoen. Wil jij graag het diner

op het bedrijf van de familie Bruins organiseren? Ga dan naar de website en meld je aan!


