
Een feestelijke verleiding naast het Brabants Paradijs

Welkom bij De Nieuwe Hoef, gelegen in 

‘Gorp aan de Ley’, een van de mooiste 

landgoederen van de stichting het 

Brabants Landschap.

Deze brochure geeft u een indruk van 

de talloze feestelijke mogelijkheden 

die deze unieke locatie te bieden 

heeft. Maakt u gerust een afspraak 

voor meer informatie, het bespreken 

van uw wensen of gewoon voor het 

proeven van de sfeer.

 De Nieuwe Hoef
party restaurant



Geniet van het leven, 
het is al later dan je denkt

De ambiance van De Nieuwe Hoef is 

onvergetelijk, origineel en stijlvol. 

De inrichting is nog helemaal authentiek 

uit ± 1850 en de hoeve wordt verlicht door 

antieke kroonluchters waarin meer dan 120 

echte kaarsen branden tijdens elk feest. 

Tot in de toiletten zijn er kaarsen aan en 

bij ‘den herd’ brandt een knapperend vuur. 

Samen met onze medewerkers zorgen wij 

ervoor dat uw feest, diner of bruiloft voor u 

onvergetelijk zal zijn.

Als u een feest of diner geeft in De Nieuwe Hoef, dan is dat exclusief 

voor úw gezelschap. Dat betekent dat er op die dag geen andere dan de 

door u genodigde gasten zullen zijn. De Nieuwe Hoef is geschikt voor een 

gezelschap van minimaal 30 en maximaal 150 personen. Voor recepties kan 

een uitzondering gemaakt worden, zeker in de zomer als het terras met 125 

comfortabele rieten en antieke Franse terrasstoelen benut kan worden.

De Nieuwe Hoef stamt uit 1641 en was 

vroeger een tiendhoeve of spycarium; een 

belastingschuur waar de pachters uit de 

omgeving tien procent van hun opbrengsten 

van het land af moesten staan aan de 

landheer. 

De Nieuwe Hoef werd dus bewoond door de 

rentmeester die deze opbrengsten van de 

landerijen inde, bewaakte en bewerkte. Zowel 

de hoeve als het omringende land was vroeger 

eigendom van  de abdij van Corsendonk.



E
én vreugde verdrijft honderd zorgen

Onze specialiteiten? Speenvarken of lam aan het spit, een lopend diner, geserveerd 

vanaf onze antieke fornuizen, een Vlaams, Bourgondisch of klassiek buffet, 

verrukkelijke Bourgondische taarten, een grand dessert of ons antieke ijskarretje. 

En dat allemaal in originele Bourgondische sfeer. Uiteraard kunt u ook zelf suggesties 

doen. Bijna alles is mogelijk.

Party restaurant De Nieuwe Hoef hanteert geen 

standaard prijzen. Voor het samenstellen van uw 

eigen unieke feest, bruiloft of diner, is het maken 

van een afspraak op de locatie belangrijk. Samen 

met u stellen wij een persoonlijk draaiboek 

en arrangement samen. U kunt zich hierbij 

laten inspireren door een dik fotoboek met 

voorbeelden van meer dan 50 warme en koude 

buffetten en diners. 



‘De Nieuwe Hoef’

Parkeren genodigden

Landgoed
‘Gorp aan de Ley’

Parkeren wandelaars
Begin wandelroute
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Vanaf de snelweg A 58 Tilburg, Breda, Den Bosch, 

Eindhoven kiest u afslag 11 richting Goirle, 

Poppel, Turnhout. U volgt de N630 zes kilometer 

tot u rechts van de weg ‘De Nieuwe Hoef’ 

aangegeven ziet staan. U slaat hier linksaf en rijdt 

anderhalve kilometer over het onverharde ‘Gorps 

Baantje’ tot u aan uw linkerzijde de oprijlaan 

naar ‘De Nieuwe Hoef’ ziet. Pas aan het einde van 

deze prachtige laan ontdekt u, verscholen tussen 

de bomen, De Nieuwe Hoef.

Onze prijzen zijn all in. Dat betekent dat u vooraf 

precies weet waar u aan toe bent. Wij verzorgen 

uw hele feest, van de gastvrije ontvangst van uw 

gasten tot de perfecte verzorging van spijzen en 

dranken. Eventuele persoonlijke wensen worden 

vooraf vastgelegd in een speciaal voor uw feest 

gemaakte offerte. Maatwerk dus! 

Ook voor muziek en amusement kunnen wij u 

adviseren en voor u bemiddelen. Denk aan een 

huifkartocht of een wandeling van den Hemel 

naar het Paradijs met een ervaren gids door de 

prachtige natuur van het landgoed. 

Wij begroeten u graag in party restaurant De 

Nieuwe Hoef. Maakt u wel even een afspraak, dan 

hebben we alle tijd voor u.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze worden u bij iedere offerte 
en reservering toegezonden. Deze UVH voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Uw gastheer en gastvrouw,

Hans van der Haring,

Vera Eldering
De Nieuwe Hoef

Gorp aan de Ley 1
5081 NZ Hilvarenbeek

013 534 56 75
06 516 40 777

info@nieuwehoef.nl
www.nieuwehoef.nl

KVK 18.02.66.29

Party Restaurant de Nieuwe Hoef 

is niet geopend voor passanten. 


