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H
et is een rustge-
vende omgeving,
waar je een relaxed
boerderijgevoel
krijgt. Het eethuis

is alleen in de weekeinden
geopend, op de vrijdag van
11.00 tot 16.00 uur en daar-
na weer van 17.00 tot 21.00
uur voor een gezellige bor-
rel en een hapje, om na een
harde werkweek in de
rustieke omgeving uit te
blazen en tot rust te komen.

Op zaterdag en zondag voor
ontbijt en lunch, van 9.00
tot 15.00 uur.

Joshua en Femi Peiliker,
allebei pril 27 jaar, runnen
dit knusse eethuis, dat kort-
geleden, in mei, de deuren
opende. Recent traden ze in
het huwelijk op deze schit-
terende locatie. Na zeven
jaar in hartje Amsterdam te
hebben gewoond, afgestu-
deerd en klaar voor iets
nieuws, was de overstap van

de bruisende wereldstad
naar een boerderijleven op
Curaçao een uitdaging,
waar ze een jaar geleden
nog geen idee van hadden
dat dit zou gaan gebeuren. 

Hòfi Cas Cora is sinds
drie jaar eigendom van de
familie Peiliker, daarvoor
was het privé, maar in de
zestiger jaren een van de
grootste melkboerderijen
van het eiland. Het achter-
ste deel van het terrein ligt 

Cas Cora met schuren, koralen en bijgebouwen was met 85
hectaren een van de kleinere plantages van de middendivisie,
van oudsher vooral bekend als veeteeltbedrijf en om de verse
melk. Het kleine landhuis aan de Reigerweg stamt vermoedelijk
uit het begin van de 19e eeuw. Momenteel is de plantage in
gebruik als familieboerderij, voornamelijk voor het verbouwen
van eigen gewassen, die veelal in de gerechten worden verwerkt
in het knusse eethuis dat Hòfi Cas Cora sinds kort rijk is, alleen in
de weekeinden geopend, waar de frisse wind doorheen waait en
met zicht op de beplante velden binnen de muren van het terrein. 

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Hòfi Cas

Waar nu de ‘eatery’, de eetzaal is, was de plek waar vroeger de melk gepasteuriseerd werd. Zijaanzicht van het gebouw.

Het lammetje loopt steeds achter Joshua
aan, omdat die het met de fles voedt.

Barny de ezel en het lammetje willen
graag geknuffeld worden en krijgen wat
extra likjes van Pedro de hond. De stallen
zijn nog origineel uit de jaren 60, toen er
koeien werden gehouden. Thans zijn er
Curaçaose schapen, een ezel, een varken
met haar biggetje, een verstoten lammet-
je, kippen en honden. Langzamerhand
groeit de dierenfamilie. Enkele van de
dieren werd geadopteerd, omdat die
geen huis hadden.

De kippen zorgen voor de eieren.

In het toilet hangt aan de muur een spiegel, waarvan het frame de oude originele voor-
deur van het gebouw is.


