
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Wil Heijnen:  06-20372633 

Twan Wijen:  06-22351248 / 0495-632188 

E-mail:   eettafel-eind@xs4all.nl 

Internet:   www.nederweert-eind.nl/index.php/eettafel-eind 

Bank:    NL44 RABO 0304279048 

Eerste en derde donderdag van de maand 

12.00 – 14.00 uur 

mailto:eettafel-eind@xs4all.nl
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             Samen gezellig eten. 
 

Eettafel Eind  nodigt u uit om samen te eten in een 

ongedwongen en huiselijke sfeer, in het hart van het dorp. 

Schuif met andere belangstellenden aan en geniet van een 

goede en gezonde maaltijd  tegen een betaalbare prijs.  

Waar 

Eettafel Eind  is in Café/Zaal van Nieuwenhoven, aan het 

Pastoor Maesplein in Nederweert-Eind, tegenover de kerk.  

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.  

Wanneer 

Eettafel Eind  is iedere eerste en derde donderdag van de 

maand en we beginnen om 12.00 uur. 

Data  2016 

Januari: 7  en  21  Juli:  7  en   21 

Februari: 4  en  18  Augustus: 4  en 18 

Maart:  3  en  17  September: 1  en  15 

April:  7  en  21  Oktober: 6  en  20 

Mei:  19   November: 3  en  17 

Juni:  2  en  16  December: 1  en 15 



 

Voor wie 

Eettafel Eind  is laagdrempelig en voor iedereen die samen 

eten gezellig vindt en graag een keer met anderen aan tafel wil 

zitten. U kunt af en toe komen maar ook alle keren van de 

partij zijn. Bent u slecht ter been, geeft u dat dan op bij 

aanmelding. In sommige gevallen is het mogelijk gehaald en/of 

gebracht te worden. 

Kosten 

Eettafel Eind  rekent € 9 voor een driegangendiner, in 

eigen keuken bereid. Zoutloos is mogelijk.  

Vrijwilligers serveren de maaltijd en ruimen af. De maaltijden 

zijn exclusief consumpties. Op de tafels staat water, 

appelmoes en verse salade voor iedereen. 

Alle bezoekers rekenen contant voor de maaltijd af. Vaste 

bezoekers kunnen ook tijdig vooraf per bank betalen.  

Aan- en afmelden 

Voor Eettafel Eind  kunt u zich aan- en afmelden                   

tot en met dinsdag voor de betreffende donderdag.  

Aan- en afmelden kunt u via de website van Nederweert-Eind, 

rechtstreeks per mail of door gewoon even te bellen.  

Zie Contact, voorzijde folder. 

U kunt zich (eenmalig) als vaste bezoeker opgeven of per 

keer. Ook voor vaste bezoekers geldt dat bij een afmelding na 

dinsdag, de maaltijd toch in rekening moet worden gebracht.   



 

Wilt u iemand verrassen?  

Geef dan een dinercheque (vanaf € 9) cadeau! 

 

Meer weten? 

Heeft u belangstelling of wilt u eerst wat meer weten, neem 

dan gerust contact met ons op. 

Wil Heijnen: 06-20372633                                                                                      

Sint Gerardusstraat 36                                                                

6034 SK Nederweert-Eind                                                                                                  

w.heijnen@telfortglasvezel.nl 

Twan Wijen:  06-22351248 / 0495-632188 

Mieke Rutjens:  0495-634167 

Eveline Korsten: 0495-632292 

E-mail:    eettafel-eind@xs4all.nl 
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