
 VAN DE
DORPSCOÖPERATIE 
EETCAFE ‘T HOEKJE

Het gaat anders dan we hadden gehoopt met ons Eetcafé...
    
Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat het Eetcafé al 3 weken niet geopend is.
Eén van de uitbaters is ziek. Een vervanger is tot op heden niet gevonden.
Daarnaast is in de loop van dit voorjaar een probleem ontstaan in de samenwerking tussen 
de uitbaters en onze huurder BV ‘t Hoekje.
    
Dit probleem gaat over de afnemende kwaliteit van de maaltijden, de bediening, de inrichting 
en de ongezelligheid in zowel in het eetcafé als in het cafetaria. Diverse gesprekken daarover 
hebben niet tot verandering geleid. 
Het bestuur heeft de vele signalen, die wij van jullie ontvingen, ingebracht.
    
Natuurlijk zoveel mensen, zoveel wensen, maar het bezoek is zodanig teruggelopen, 
dan moet er iets fundamenteels mis zijn.
    
Deze stevig vastgelopen samenwerking heeft er inmiddels toe geleid dat het contract met 
de uitbaters door de BV ‘t Hoekje is opgezegd. 
De BV ‘t Hoekje doet op dit moment haar uiterste best om vervanging krijgen en vooruit te 
kijken naar nieuwe - in Ferwert en Hegebeintum en hun omgeving passende - uitbaters. 
Dat valt niet mee.

Het eetcafé en het cafetaria zullen echter hoe dan ook weer opengaan 
en open blijven! 

Uit de fantastische start en al de activiteiten die er in het afgelopen jaar plaats gevonden 
hebben in ús eetcafé, is gebleken dat ons gezamenlijk initiatief een goede bestaansbasis 
heeft. 
Als binnenkort het eetcafé weer open is, kom er dan weer genieten van een heerlijke maaltijd 
en een goed glas want uiteindelijk  is dat onze gezamenlijke bijdrage aan het oplossen van 
de stagnatie in de ontwikkeling van ‘t Hoekje.

Op 2e Paasdag (maandag 17 april a.s.) is het Café ‘s middags vanaf 16.00 uur OPEN 
voor het Paasconcert met Tess & her Highway Patrol, dat georganiseerd wordt door 
It Pleatslik NUT. Dit concert is voor iedereen toegankelijk.  

Bestuur Dorpscoöperatie

Ferwert, 14 april 2017.


