
 

            

                                                                   Project Open Eettafel Appeltern-Altforst 

terugblik op de laatste 3 maanden: 

Op 8 juli was er na 3 maanden  pauze weer een ‘echte’ eettafel.  De stemming van de deelnemende 

gasten leek op de vrolijkheid waarmee koeien op de eerste lente dag losgelaten worden in de wei. 

Excuus voor de vergelijking, maar iedereen was oprecht blij om met elkaar in een leuke omgeving 

weer gezellig samen te kunnen eten.  Het project had de afgelopen 3 maanden met een leuk kaartje 

en een maand later met een heerlijke mooi verzorgde  lunch aan huis, de afwezigheid van de eettafel  

hartelijk overbrugd. Daar werd onder de lunch zeker over 

nagepraat.  

Nu werden we gastvrij ontvangen door  Stefan en zijn staf van het 

Pannenkoekenhuis ‘t Sprookjeshof’. De 1.5 m afstand vormde 

geen beletsel. We zaten ruim en toch heel  gezellig bij elkaar. 

 Op de kaart stond een 3 gangen pannenkoekenmenu, bestaande uit een lekker groentesoepje, een 

grote pannenkoek  naar keuze en een mooi  toetje.  Na afloop verzuchtte men voldaan: ‘dit was 

lekker en gezellig’….Chapeau voor  het Sprookjeshof! 

Het  volgende eettafel ‘uitje’ was gepland  in de Theetuin Appeltern, bij Marscha dus. Op 8 juli 

gooide het weer (nu niet eens de corona!) enigszins roet in 

het eten. De verwachting was dat rond de lunchtijd het zo 

warm was dat het niet meer aangenaam was om in de 

open lucht te zijn. Daarom werden de gasten uitgenodigd 

vroeger in de ochtend te komen en werd de lunch 

omgezet in een kopje koffie  en een heerlijke ‘home made’ 

stuk appeltaart. Het was gezellig  samen in een prachtige en gastvrije omgeving. 

Voor  de volgende eettafel  (9 september) vertrokken we welgemoed naar 

Riverside. Benieuwd naar elkaar, de nieuwtjes en natuurlijk het menu. De 

slagboom leverde voor sommige onder ons een klein obstakel: de verkeerde 

ingang was immers snel genomen! Gelukkig kwam iedereen gezond en wel,  op 

tijd om te genieten van een goed verzorgde maaltijd en ja,  ook weer in een 

gastvrije omgeving.  Wat kent Appeltern toch veel leuke eetgelegenheden. Met 

recht is het goed toeven in ‘ons mooi Appelterre’. 

Namens het Eettafel Project willen we Sprookjeshof, de Theetuin Appeltern en Riverside ( onze 

sponsoren) hartelijk danken voor de warme en gastvrije ontvangst van de gasten van de Eettafel 

Appeltern -Altforst. Juist in deze ‘rare’ tijd is samen kunnen zijn van groot belang. 

Loes Jap-Tjong, 

Project Open Eettafel Appeltern-Altforst. 


