Maastricht, 5 september 2013

Eet mee aan de Langste Eettafel van Nederland
Samen eten is gezellig. Het is een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten of om elkaar beter te
leren kennen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid staan op vele plaatsen in Nederland Lange Eettafels
waaraan iedereen kan aanschuiven en mee eten. Zo ook in Maastricht. Op vrijdag 4 oktober worden
twee bijzondere, ongeveer 100 meter lange eettafels gedekt aan beide zijden van de Maas. Eén in het
Zorgcentrum Scharwyerveld en één bij Resto VanHarte in het Trefcentrum Wittevrouwenveld. Doel van
dit evenement: een positieve impuls geven aan het sociale leven in wijk.
Van 12.00 tot 14.00 uur zijn 250 gasten welkom voor een driegangendiner in het Zorgcentrum Scharwyerveld.
In het gezellige café en de grote hal kunnen de bezoekers gezellig praten en genieten van een heerlijk diner.
Tijdens het eten is er amusement. Aanmelden voor dit diner kan tot uiterlijk 25 september.
AANMELDEN vooraf noodzakelijk!
 Voor Zorgcentrum Scharwyerveld - Daaldersruwe 93 - 6218 EN Maastricht:
In het sfeervol café en de grote hal van Scharwyerveld kunt u gezellig praten en keuvelen met degenen die
naast u zitten, maar het etentje wordt ook aangekleed met amusement en iedereen kan aanschuiven.
Kosten: € 6,00 (drank niet inbegrepen). Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting.
De toegangsprijs kunt u bij binnenkomst betalen.
Hoe en wanneer aanmelden?
Aanmelden: uiterlijk tot 25 september 2013
T 043 - 763 00 30 van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 16:00 uur
E jo.rondags@trajekt.nl

Van 17.30 tot 21.30 uur zijn 150 gasten welkom voor een driegangendiner bij Resto VanHarte in het
Trefcentrum.
 Voor Resto VanHarte - Trefcentrum Wittevrouwenveld - Edisonstraat 4 - 6224 GK Maastricht:
Resto VanHarte organiseert in het Trefcentrum De Langste Eettafel voor de 3 de maal samen met een
verschillende maatschappelijke organisaties, elke keer met veel ambiance en culinaire hoogstandjes. Iedereen
is welkom op onze gastvrije avonden waar men andere mensen leert kennen, bekenden terugziet en het
sociaal leven versterkt wordt.
Kosten: (drank niet inbegrepen) € 6,00 of € 3,00 voor minima. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting.
De toegangsprijs kunt u bij binnenkomst betalen.
Hoe en wanneer aanmelden?
Aanmelden: uiterlijk tot 2 oktober 2013
T 0900 900 3030 van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 12.30 uur
Of via de site: www.restovanharte.nl
De Langste Eettafel in Maastricht West en Noord wordt mogelijk gemaakt door, Trajekt, Nao Väöre, Resto VanHarte
en verschillende ondersteunende maatschappelijke organisaties.

