CAFÉ ‘T HOEKJE
Beste leden en vrienden van de Dorpscoöperatie ’t Hoekje,
Het bestuur informeert jullie met plezier over het volgende:
TOEZEGGING
Op 23 juni j.l. heeft onze Dorpscooperatie een subsidie van 35.000 euro voor het behoud van ’t Hoekje gekregen uit It Iepen Mienskipfûns van de Provincie. Een fonds dat de Provincie beschikbaar heeft
in het licht van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Deze subsidie is ons toegekend, omdat we met
elkaar hebben laten zien aan de Provincie dat we in Ferwert en Hegebeintum onze eigen leefbaarheid
hoog in het vaandel hebben staan en daar ook “iets” met elkaar voor elkaar aan doen.
GENOMINEERD EN GEWONNEN  
Na iedere subsidieronde reikt de Stichting
Culturele Hoofdstad 2018 in samenwerking met
de Provincie Fryslân een prijs uit aan een
project, dat de doelstelling van de Stichting
ondersteunt.  In Noordoost Fryslân heeft ons
project “Behoud ’t Hoekje” als húskeamer en
ontmoetingsplek voor de bewoners in de
afgelopen ronde de hoogste ogen gegooid met ons
streven naar het verhogen van onze leefbaarheid.
Afgelopen zaterdag hebben wij tijdens een
provinciale manifestatie in Beetsterzwaag uit
handen van Gedeputeerde Johannes Kramer de
prijs in ontvangst mogen nemen: een cheque ter
waarde van 2018 euro!
Daar zijn we allen natuurlijk erg trots op!
HET CAFE GAAT OPEN!
Aanstaande zaterdag gaat ’t Hoekje na 3 jaar weer open.De uitbaters zullen jullie daar over informeren.
Er moest natuurlijk nog veel gebeuren aan het opknappen van het interieur. Dat heeft meer tijd gekost
dan verwacht, maar vanaf zaterdag 9 juli a.s. vanaf 14.00 uur kunnen we weer een kopje koffie, een
glaasje en een biertje drinken met iets lekkers uit het cafetaria als je dat wilt.
De keuken wordt nog gerenoveerd, de menukaart is bijna klaar en in de loop van augustus kunnen we
genieten van heerlijke, betaalbare gerechten uit de eigen keuken in onze eigen húskeamer!
Wij groeten je hartelijk.
Frans Schreiber, Gitta Brandsma, Sietske van der Meij, Gijs Wouters

