
 
    

 Project open eettafel Appeltern-Altforst 
  
Op 13 december gingen we ‘uit’ eten in restaurant ’t Mun.  ’t Mun is een van onze vaste sponsoren. 
We hebben goede herinneringen aan de vorige keer. Een heerlijke vismaaltijd, goed bereid. 
Het werd deze keer een gedenkwaardige gebeuren. Tegen 11.30 u kwamen de gasten zoals we 
gewend zijn binnen lopen om alvast een leuk plaatsje te zoeken aan mooi gedekte tafel(s). 

Tot onze verassing stond er wel een lange tafel met het juiste aantal 
stoelen eromheen (29!) maar niks gedekt, niks nog niet gezellig. We keken 
elkaar verbaasd aan.  
Even was er verwarring. Wat nu?? Naar huis? Blijven? Hoe moet dat met de 
gym, met afspraken later op de middag?  
Het bleek dat door een communicatiemisverstand de kok gerekend had op 
onze komst later in de middag. 
We bleven met zijn allen in vertrouwen dat de kok alsnog een heerlijke 
maaltijd voor ons zou bereiden. Vanuit het project werden we getrakteerd 

op alvast een kopje koffie.  
Ondertussen nam ik de gelegenheid waar om een kleine enquête uit delen. Daarin werden de gasten 
een paar vragen gesteld over hoe zij (de gasten dus) de eettafels ervaren. 
Men ging twee aan twee aan de slag en zo werd het toch gezellig. Samen invullen gaf direct onderling 
gepraat. Het kwam zelfs tot een nieuw te vormen rikclubje naar aanleiding van de vraag van een gast 
voor deelnemers aan een dinsdagmiddagkaartclubje.  
Toen daarna de kok er in slaagde om ons een heerlijke vis- of vleesmaaltijd voor te zetten zeiden we 
tegen elkaar dat ondanks alles of juist door het misverstand het toch een heel gezellige 
eettafelgebeuren was geworden. Ik hoorde iemand zeggen: “Ik heb nog nooit zo gezellig zitten 
kletsen”. Voor de kok werd na de maaltijd spontaan door de gasten geapplaudisseerd. Enigszins 
verbaasd dat hij in zo’n korte tijd deze heerlijke maaltijd voor elkaar gekregen had. 
Later thuis bij het uitwerken van de enquêtes bleek dat men allemaal aangaf dat de eettafels moeten 
blijven, dat men heel tevreden is met de gang van zaken. Nog veel meer moois maar dat koppelen 
we eerst terug naar de gasten bij de volgende eettafel op 10 januari as. 
Dit wordt traditie getrouw een  stampotten eettafel met een muzikale bijdrage door onze huisband, 
‘Lirina’, aangevuld met een extra muzikante. Ook zijn alle vrijwilligers verbonden aan het 
eettafelproject uitgenodigd om mee te eten. 
 
De eettafel op 10 januari  in het Dorpshuis de Schuur begint om 11.45 u. Opgave vóór 3 januari bij 
Margôt Henzen, 0487-542482,06-20083476. Bij geen gehoor graag bericht inspreken op de 
voicemail. 
 
Namens het project wensen wij U een goed en gezond 2018 en fijne feestdagen. 
Loes Jap-Tjong, 
Open Eettafel Appeltern-Altforst. 
  
 


