
 

Open Eettafel Appeltern-Altforst 

De weergoden waren ons niet zo goed gezind afgelopen woensdag (12 juni). De dag begon mooi 

zonnig. ’Oh’ dachten we dat zit wel goed met ons uitje naar De Tuinen van Appeltern. 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden in de keuken van de Orangerie, betrok de lucht steeds 

meer en op het moment dat de gasten arriveerden kwam de regen met bakken uit de hemel. 

Als verdronken katjes kwamen de gasten binnen, blij met een droog dak boven het hoofd. Een eerste 

borreltje wilde er wel in. We gebruikten de maaltijd in de Oranjerie, een aangename locatie in de 

Tuinen. In deze ruimte viel direct de enorme collectie vogelhuisjes, (geen een hetzelfde!) op. Onze 

hoofden draaiden alle kanten op om de talloze leuke, mooie, aparte, gekleurde huisjes te bekijken. 

Daarna richtten onze ogen zich als vanzelf op de mooie gedekte tafels. De maaltijd werd door de 

gastvrouwen zorgzaam geserveerd. Hoewel de koks in deze voor hen onbekende keuken behoorlijk 

hadden moeten improviseren slaagden ze toch in om weer een lekkere maaltijd te verzorgen voor 32 

gasten, waarbij de 

soep en het toetje, 

het begin en eind van 

de maaltijd er 

prachtig uitsprongen. 

De sfeer was gezellig, 

zeker ook vanwege 

het harde regenen 

buiten en het lekker 

droog zitten binnen. 

Het weggaan was wel 

een dingetje: de 

regen ingaan en 

vrijwillig nat worden 

deed je op de drempel van de Orangerie toch even aarzelen. Maar flink als we zijn stapten we 

opgewekt de regen in. Jammer dat het verder verkennen van de Tuinen er echt niet inzat. We 

werden zo al nat genoeg. De gastvrijheid van de Tuinen was een goede remedie tegen de nattigheid!  

De volgende eettafel is in Altforst op 10 juli in het dorpshuis de Uithof. Opgave is alleen mogelijk 

voor de reservelijst. We hebben voor deze eettafel het maximum aantal gasten (30)bereikt. 

Plaatsing op een reservelijst is mogelijk bij: Margôt Henzen, 

0487-542482,06-20083476. Bij geen gehoor graag bericht 

inspreken.E-mail: jhenzen@planet.nl 

Loes Jap-Tjong, project Open Eettafel.  

 

 
Een bijzonder vogelhuisje! 
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