Klassiek met een

moderne mix

Sinds tweeënhalf jaar zijn Petra Oldenhof en haar man Maurice Hublart
de trotse eigenaars van B&B Hoeve de Haar. Zij komen oorspronkelijk uit
Twente en vinden het bijzonder om alle gasten die op het erf komen te
kunnen laten zien hoe mooi Twente is!
Het uitzicht op het landgoed is adembenemend. Af en toe
hoor je geluiden van een partijtje golf maar verder is het
een oase van rust en ruimte in het groen. Hoeve De Haar,
gebouwd in 1927, was vroeger een landgoedboerderij.
De boeren pachtten het van hun adellijke buren op kasteel
Twickel. Een deel van het gebouw diende als jachtkamer
van de Twentse fabrikantenfamilie Stork. Vanwege de dubbele functie kreeg de Hoeve de status van rijksmonument.

Aan het einde van de dag
met een goed gevoel terugkijken

Vandaag de dag is Hoeve De Haar een luxe bed & breakfast
met zeven kamers en drie multifunctionele vergaderruimtes/
kookstudio/diner- en feestzaal en ze verzorgen er ook
uitvaarten of condoleances. Op het vroegere akkerland bij
de boerderij ligt nu een 18-holes golfbaan.
Petra serveert koffie met zelfgebakken brood vertelt
bevlogen over het bedrijf waar ze elke dag blij van wordt
en waar zij en haar man nog meer uitbreidingsplannen mee
hebben. Er zijn nog plannen om de varkensschuur aan te
pakken en daar ook een grote feestruimte van te maken. Er

zijn naast vergaderingen, logées, diners, feesten &
bruiloften ook geheel verzorgde uitvaarten. Petra heeft
de condoleance van de moeder van Maurice gedaan.
Dat was bijzonder en sindsdien wilde ze die mogelijkheid
op Hoeve de Haar graag aanbieden. Zo gebeurde. Er zijn al
wat uitvaarten geweest.
Petra herinnert zich een uitvaart waar de kinderen in de
tuin onder de zeven grote oude eiken aan het schommelen
waren en de andere genodigden genoten van de prachtige
plek. “Het is fijn dat je mensen iets moois kunt geven op
zo’n emotionele dag in een prettige sfeer.” Wij verzorgen en
ont-zorgen graag onze gasten, ook voor de laatste wensen.
Verscholen achter de boerderij is een groot mooi terras, het terras is heerlijk om te genieten van het uitzicht.
Sinds kort staan er verschillende modellen handgemaakte
originele Italiaanse pizza ovens. Groepen kunnen bij een
kampvuurtje genieten van de heerlijkste pizza’s. En er
kunnen ook workshops gegevens worden.
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Welkom op Hoeve de Haar.

RUST EN RUIMTE
in HARTJE twente.
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