
 

 

 

Project Open Eettafel Appeltern-Altforst 

De afspraak is dat er over bijzondere eettafels een verslag in het Sermoentje en op de website komt. Zoals 

het ‘uit eten gaan’ bij de plaatselijke horeca. Altijd een feestje. 

Op 9 oktober werden we in de Uithof in Altforst hartelijk begroet door de nieuwe beheerder Natascha. De 

sfeer zat er direct in, zeker bij het bekijken van de grote tafel, opgesteld en aangekleed om mooie 

gerechten uit te serveren. 

Deze keer zorgden onze koks voor een spectaculaire eettafel: een 

Indonesische rijsttafel. De aankleding van de tafels en de mooie 

menukaarten zijn in Indonesische stijl. Alle gerechten waren 

voorzien van naamkaartjes, zodat je echt keuzes kon maken. Er 

bleven overigens maar weinig restjes over! 

Het was, en dat is op dit moment niet bijzonder weer 

volle bak! 31 gasten! Vaste gasten uit Altforst, vaste 

gasten uit Appeltern en een paar vaste ‘zij-instromers’. 

Om ons aanbod goed afgestemd te houden op de vraag 

van de gasten, houden we van tijd tot tijd de vinger aan 

de pols door een kleine schriftelijke enquête. De uitslag 

deze keer brengt ons een beetje in verlegenheid. Zeker 

door de lovende woorden van de gasten die of persoonlijk of in groepjes reageerden  op de vraag “Heeft 

U nog verdere opmerkingen?”. Heel veel 10 plussen, Ga door! Heel veel tevredenheid komt naar voren uit 

de antwoorden over de 

inzet van de 

gastvrouwen, de sfeer, 

de koks. De lekkere 

maaltijden werden zeker met ***** beoordeeld. 

Al met al een mooie eettafelbijeenkomst die over en weer tot tevredenheid stemt. We gaan door! 

De volgende eettafel is op 13 november in de Uithof in Altforst. Start 11.45 u, kosten € 8,50. Aanmelden 

bij Margôt Henzen, 0487-542482 of 06-20083476. Bij geen gehoor graag bericht inspreken . E-mail: 

jhenzen@planet.nl. 

Let op: we hanteren een maximaal aantal van 30 deelnemers. Graag afmelden indien U verhinderd bent. 

Misschien kan een gast op de wachtlijst dan wel deelnemen. 

Loes Jap-Tjong, 

Project Open Eettafel Appeltern-Altforst. 
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