
 VAN DE
DORPSCOÖPERATIE 
EETCAFE ‘T HOEKJE

Beste leden van onze dorpscoöperatie,

    
Aanstaande zaterdag 27 mei a.s. is ons Hoekje weer open. Of dit de komende tijd zo blijft is 
heel moeilijk te zeggen, het blijkt hele toer mensen te vinden voor de keuken en bediening.

Er is de laatste tijd veel gebeurd wat niet was voorzien. De start was prachtig en we hebben 
ervan genoten. Echter door verschillende omstandigheden is onlangs de beslissing genomen 
niet op deze manier verder te gaan waardoor het Hoekje tijdelijk dicht was.

Als bestuur is er veel overleg geweest over hoe nu verder. Een probleem, zo aan het begin 
van de zomer, is dat er bijna geen goede horecamedewerkers beschikbaar zijn. 

Als huurders en dorpscoöperatie willen we daarom een dringend beroep doen op jullie als 
leden: Denk alstublieft mee over de invulling van een kok of bediening in ons eetcafé en 
cafetaria. Ga na in je omgeving, vrienden of familie of er mensen zijn die dit kunnen en willen 
en geef de namen door aan één van onze bestuursleden.

Er is, voorlopig, besloten een beroep te doen op enthousiaste vrijwilligers, die onder leiding 
van gekwalificeerd horecapersoneel, in de bediening willen gaan werken. Meldt u zich dan 
alstublieft bij ons.

Omdat de inkomsten voor de huurders het afgelopen half jaar erg tegen zijn gevallen, heeft 
jullie bestuur besloten om een betalingsregeling te treffen over het innen van de maandelijkse 
huur in de hoop dat zij spoedig weer financieel gezond kunnen functioneren.

Het bestaansrecht van onze “Húskeamer” hangt ook van ons zelf af door er met enige 
regelmaat met plezier te komen eten en drinken. Dus maak gebruik van de prachtige 
mogelijkheid zo dichtbij te genieten van een hapje en drankje.

Binnenkort hopen we jullie een uitnodiging te sturen voor een ledenvergadering zodat de 
stand van zaken kunnen bespreken en mogelijke vragen beter kunnen beantwoorden.

Met hartelijke groet,

Bestuur van de dorpscoöperatie.


