We gaan sluiten

Als gevolg van de tekorten aan kwantitatieve en kwalitatieve medewerkers hebben wij besloten om
een van onze locaties te sluiten. Dat wil zeggen onze restaurant-activiteiten aldaar.
De Hoijse Hoeve zal als restaurant & pannenkoekenhuis na 2e Pinksterdag haar deuren sluiten. Na 50
jaar succesvol ondernemen, geen gemakkelijk besluit. Maar de druk op alle horeca-bedrijven, dus
ook op onze locaties is dusdanig dat we keuzes moeten maken. Wij hebben er voor gekozen om ons
potentieel in te zetten bij ristorante Valentino (centrum Someren) en boscafé de Soete Inval (bij
natuurpoort Vennenhorst).
Hiermee willen wij de enorme werkdruk beter verdelen en zullen wij proberen om de beoogde
kwaliteit in onze gastvrijheid te borgen. Daarnaast hebben wij bij natuurpoort Vennenhorst de
nodigde uitbreidingen op recreatief gebied gerealiseerd. Een Adventure mini-golfbaan (opent 26 mei
a.s), en Pit-pat (biljart-golf) parcours (opent eind juni) en petanque (jeu de boules) banen.
Al deze activiteiten verdienen een goede ondersteuning.
Voor de Hoijse Hoeve valt het doek nu als restaurant. Maar o.a. onze pannenkoeken gaan wij bij de
boscafé de Soete Inval bakken. Dat zal medio juni zijn beslag krijgen. De openingstijden van de Soete
inval zullen dan ook verruimd worden van 10.00 tot 21.00 uur (keuken van 11.30 – 20.00 uur)
Feesten & partijen geboekt bij de Hoijse hoeve zullen gewoon doorgang blijven vinden. Wij blijven
voorlopig ook condoleance, feesten & partijen boeken totdat de nieuwe invulling van de Hoijse
Hoeve een feit zal zijn.
Nieuwe invulling Hoijse hoeve
Voorlopig blijven wij voor feesten, partijen & koffietafels beschikbaar. Informatie & offerten kunt u
via de email opvragen. Uiteraard zullen wij zorg dragen voor een uitstekende invulling van uw
gewenste activiteiten.
Maar met het oog op de toekomst en het behoud van deze schitterende locatie zijn wij druk doende
hiervoor een passende invulling te zoeken. Na de zomer kunnen wij hier zeer waarschijnlijk meer
over berichten.
Met pijn in ons hart moeten we afscheid nemen van ons levenswerk over de afgelopen 50 jaar. Maar
dat betekent niet dat wij geen nieuwe kansen zien. Wij houden u op de hoogte te zijner tijd.
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