Gezocht:
gastheren & gastvrouwen LekkerNij
Mensen laten voelen dat ze welkom zijn,
servicegericht bezig zijn, daar draait het om
Onze BuurtBoerderij beschikt naast een ruim aanbod aan dieren en speelweides ook over
een teen horecagelegenheid: LekkerNij. De opbrengsten uit LekkerNij komen ten goede aan
de verzorging van de dieren en het onderhoud van de boerderij.
LekkerNij is geopend van 1 april t/m 31 oktober vijf dagen in de week geopend, waarbij vier
middagen vrijwilligers van De Nijkamphoeve voor het natje en het droogje van de bezoekers
zorgen. Het gaat daarbij om de volgende dagen: woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag en op
feestdagen. De openingstijden zijn 12.0-16.30 uur.
Op de donderdag wordt LekkerNij van 10.00 tot 16.30 uur gerund door cliënten van Stichting
Anton Constandse.
LekkerNij is niet alleen van belang als sociaal ontmoetingspunt voor de buurt en als plek
waar bezoekers van koffie, thee, sap, taart, tosti, pannenkoek en ijs kunnen genieten. Het
speelt het een belangrijke rol bij evenementen zoals het schaapscheerfeest, honing
slingeren, paasontbijt, rommelmarkt en andere leuke activiteiten voor de buurt. Soms is er op
zondagmiddag live muziek met lokale artiesten op het terras.
Enige tijd geleden heeft het interieur vanLekkerNij een metamorfose ondergaan waardoor wij
deze ruimte kunnen verhuren voor diverse activiteiten. Op maandag en dinsdag kan het
LekkerNIj als vergaderlocatie worden verhuurd.
Om dit alles te kunnen aanbieden, zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om onze
gasten te ontvangen en te voorzien van eten en drinken.
Vindt u het leuk om in een prachtige omgeving en in de nabijheid van dieren in een team
horecavrijwilligers bezoekers een vrolijke (mid)dag te bezorgen, meld u dan aan bij de
coördinator van LekkerNij, Paulien Tromp. Dat kan per mail aan paulientromp@outlook.com
en telefonisch op 06-46648755.
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Wilt u doneren?
Dat kan op NL22RABO0168774615 t.n.v.
Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve

