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Aanvankelijk werd 't Neerhof gebruikt als privÃ©woning door ene IdÃ© die er geboren werd (woont nu in Schellebelle).

Later werd het ingericht als cafÃ© en eerst uitgebaat door Myriam en Yves en later door Chrisken en haar 'baron'. Het was
een periode dat heel wat rechters (o.a. Jespers)de weg vonden naar 't Neerhof.
Er stond een kachel en je kon er in 't schemerlicht plaats nemen op fluwelen banken.
Het gerucht deed de ronde dat de (toen nog onbetaalbare) champagne er soms rijkelijk vloeide...

Van 1993 tot 1994 namen ene Ilyah en Isabel het roer over en nadien -tot december 1999- kwamen Nicolaas en Free
aan den tap staan.
Het was toen dat het tweede deel ("zaal" genaamd) en de keuken werden bijgebouwd, de toog een meter verlengd en
het sanitair vernieuwd.
Het logo van 't Neerhof werd uitgetekend en er werd een petanquebaan aangelegd.
Van dan af kon je er soms een kleine snack (spaghetti) nuttigen. Klauske,voor de klanten, organiseerde er regelmatig
eens een optreden.

In januari 1999 kregen Jean-Paul en Reini de sleutels van 't Neerhof in handen en werd de spijskaart gevoelig uitgebreid
en de keuken geproffesionaliseerd.Tijdens de renovatiewerken aan de jeugdclub Pallieter vond de oosterzeelse jeugd
hun vaste stek in 't Neerhof.
Na enkele weken van samenwerken organiseerden Reini en Jean-Paul einde maart 2005 een spetterende afscheidsfuif
en begonnen Stefaan en Ann de laatste week van maart aan enige verfraaiingswerken.

Op 1 april 2005 ging 't Neerhof weer open en werd werk gemaakt van een eerste versie van deze website.
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wandel- en fietsroutes die langs 't Neerhof passeren :

wandelroutes:

- Bunkerroute - 13 km start Gijzenzele of Moortsele
- Neerhofroute - 5 km start 't Neerhof (kaart verkrijgb.)
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- Wandelpad Overstromingsgebied - ca.5 km start o.a. Kasteelstraat

fietsroutes:

- Rodelandroute 1 - 48 km start:centrum Merelbeke
- Rodelandroute 2 - 48 km start:dorp Oosterzele
- Neerhofroute 1 - 12 km start:'t Neerhof (kaart verkrijgb.)
- Neerhofroute 2 - 18 km start:'t Neerhof (kaart verkrijgb.)
- Loeren bij de Boeren - 45 km start Vierkantshoeve Gijzenzele
- Mountainbikeroute - 39 km start sporthal Oosterzele

Â

http://www.tneerhof.be

Powered by Joomla!

Generated: 21 January, 2021, 05:51

