
 

 

 5 jaar    Open eettafel 

 

 

Tja we hebben het geweten en wat hebben we genoten! Wat een feestje, wat een heerlijke 

maaltijd, wat mooie gedekte tafels wat een gastvrijheid. 

We hadden voor dit jubileum een mooi programma samengesteld: feestelijke 

ontvangst met een glaasje, een 5 gangen 5* diner, muziek en na afloop een 

video over ‘oud’ Appeltern. 

Al dagen van te voren bereidden de 

vrijwilligers de maaltijd voor en werd 

de versiering alvast samengesteld. 

Deze (voorbereidende) inzet was 

duidelijk herkenbaar in de aankleding van de zaal en het 

heerlijke en smaakvolle diner dat ons geboden werd.  

We waren vereerd dat de burgemeester, wethouder van 

Swam en Masjel van Ooijen namens de gemeente aanwezig 

wilden zijn. 

Na een welkomstwoordje waarin even terug 

gekeken werd naar de start van het project in 

2013, was er  een extra welkom voor de drie 

dames die in 2013 de opening verrichtten: Corrie 

van der Zwaluw en Lena van Ooijen. Helaas kon 

Mien Savelkouls niet aanwezig zijn. Namens het 

Project kunnen we met grote tevredenheid 

vaststellen dat de Open Eettafel Appeltern-Altforst 

na 5 jaar staat als een huis en bezocht wordt door 

steeds meer gasten. 

 Daarna werd het eerste exemplaar van het prachtige jubileum fotoboekje aan burgemeester Vincent 

van Neerbos uitgereikt. In zijn dankwoordje sprak hij zijn waardering uit voor wat de vrijwilligers in 

beide dorpen bereikt hebben met het Project Open Eettafel.  

Aan Margôt Henzen werd voor haar spilfunctie in het Project als dank een mooie bos bloemen 

overhandigd. 

Wij maakten kennis met onze nieuwe burgemeester. Hij nam 

uitgebreid de tijd om met de vrijwilligers (tot in keuken) en de 

gasten kennis te maken. Dit werd door iedereen zeer op prijs 

gesteld. 

De projectleider kreeg een leuke mand vol met streekproducten als 

dank voor haar inzet voor het project namens de vrijwilligers 

aangeboden. Dit werd verrast en in dank aangenomen. 



 

 

En ja het diner was inderdaad weergaloos, vijf gangen, prachtig verzorgd en van zeer hoge kwaliteit, 

met recht een jubileummaaltijd. Het toetje bestond uit vijf kleine(!) verrassingen van verschillende 

smaak en maakte de maaltijd daarmee mooi af. 

De muzikale omlijsting, verzorgd door het echtpaar van Geijn en het huisorkest ‘Lirina’ was 

aangenaam, hoewel ze wat ondergesneeuwd werden door de geanimeerde gesprekjes onderling. 

Jammer want de liedjes en uitvoering waren zeker de moeite waard. 

De video – een compilatie uit een uitgebreidere video tgv jubileum Rabobank- viel in goede aarde. 

Velen zagen voor hen bekende dorpelingen. Herkenning en uitroepen als  “ oh dat is …”  en “dat is 

ook…. “ klonken regelmatig door de zaal. Chapeau voor de samenstellers Piet van den Bergh en Wim 

van Leeuwen 

We gaan de video zeker nog een keer draaien! 

Er is nog een heel klein aantal jubileumboekjes beschikbaar. Prijs € 

1.50. Verkrijgbaar bij Loes Jap-Tjong, 06-39652492. Dit boekje is zeer 

de moeite waard en werd prachtig verzorgd en gesponsord door het 

Reklameburo Janssen Steenberg.  

De gasten gingen zeer tevreden naar huis, beetje onder de indruk van de feestelijke maaltijd en de 

inzet van de vrijwilligers om dit voor elkaar te krijgen.  

Jammer, het is voorbij, maar we gaan weer naar de volgende 

eettafel op 9 mei. Dit keer zijn we te gast bij het 

Pannenkoekenhuis “t  Sprookjeshof” in Appeltern en gaan we genieten van het ons welbekende 

pannenkoekendiner en de gastvrijheid van ’t Sprookjeshof team. 

 

Start 11.45 u. kosten: €8.50. opgave vóór 02 mei bij 

Margôt Henzen 0487-542482, 06-20083476. Bij geen 

gehoor graag uw bericht inspreken. E-mail: 

jhenzen@planet.nl 

De daarop volgende eettafel is op 13 juni is in het 

Dorpshuis de Uithof. Opgave vóór 06 juni. 

 

 

Loes Jap-Tjong,  

Open Eettafel Appeltern- Altforst 


