
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Email ( indien van toepassing):

Neemt deel op 25 februari aan de maaltijd “Samen aan tafel” met …… ( 1 – 2)  
persoon. Indien u met 2 personen inschrijft maakt u dan samen deel uit van 
1 huishouden?: JA/NEE (Streept u a.u.b. door wat NIET van toepassing is).

Ik wens deel te nemen om:
13.00 uur  |  17.00 uur (Streept u a.u.b. door wat NIET van toepassing is voor u)
Eventuele opmerking:

Uw inschrijving is defi nitief als het bedrag € 9,50 per persoon is ontvangen op 
de bankrekening NL73RABO 0137993269 onder vermelding van uw naam én 
“carnavalsmenu” en u tenslotte een bevestiging van ons ontvangen heeft. 
Sluiting van inschrijving is woensdag 23 februari 18.00 uur. 

Belangrijk i.v.m. Covid: 
• Vanwege het volgen van de overheidsmaatregelen gaan wij wegens de noodzakelijke 1,5 meter 

afstand deze keer bij voldoende deelname in twee groepen de maaltijd serveren.
• Bij de ingang controleren wij op de QR code, deelname kan alleen conform de huidige maatregelen 

met een volledige QR code.
• Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. U wordt door de gastvrouw naar de plaats geholpen, als 

u plaats neemt mag het mondkapje af. Indien u zich verplaatst draagt u een mondkapje.
• Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren.
• Deze regels  gelden voor alle aanwezigen. Dit project wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers 

c.q. dorpsgenoten.

Invulstrook: 
SVP volledig invullen en inleveren in de brievenbus:
Obbichter Markt 10 te Obbicht
of per email: dorpsplatformobbicht@gmail.com

SAMEN AAN TAFEL



“EINDELIJK... DE HOESKAMER” 

Het wordt tijd dat er een nieuw bord komt. Reeds enige tijd prijkt boven de 
ingang van het pand Obbichter Markt 10 een groot bord met als opschrift: 
”Eindelik… de Hoeskamer”.

Aangezien de offi ciële opening gepland is op 21 mei 2022, onder de voor-
waarde dat dit mogelijk is met de dan geldende coronaregels, willen wij 
toch op korte termijn starten met een aantal activiteiten in onze huiskamer. 
Daarom is het noodzakelijk dat we nu reeds de offi ciële naam onthullen, 
zoals die gekozen is uit de inzendingen van de dorpsbewoners. 

Op zaterdag 19 februari a.s. vindt er, voor genodigden, de onthulling plaats 
van de naam van onze huiskamer. Gezien de huidige maatregelen is het 
helaas niet mogelijk om hier een vrij toegankelijke activiteit van te maken. 
We hopen uiteraard dat dit op 21 mei a.s. wél kan, u krijgt dan opnieuw huis 
aan huis bericht van ons. 
Hiernaast vindt u het voorlopige programma van de activiteiten, voor zover 
nu bekend.
Overzicht vast programma huiskamer vanaf maandag 21 februari.

Maandagmiddag: 
• Wijksteunpunt: Sociaal Plein open inloop (ontmoeting en advies) 

spreekuur. 
• Boekenruil voor jong en oud
• Koffi e café: kom binnen u bent welkom!
• In het jeu de boules-seizoen: terras open

Dinsdagmiddag: 
• Zonnebloemsoos
• Koffi e café: kom binnen, u bent welkom!

Woensdagmiddag: 
• Boekenruil voor jong en oud
• Koffi e café: kom binnen, u bent welkom!
• In het jeu de boules-seizoen: terras open
• 2e woensdagavond van de maand Fotogroep

Donderdagmiddag :
• Op vastgestelde data wandel- en fi etsgroepen; kijk naar het 

huiskamerprogramma aan het raam van de huiskamer.

Vrijdagmiddag: 
• In het jeu de boules- seizoen: terras open
• Samen aan tafel: samen eten in De Hoeskamer (bereid door vrijwilligers)

(let op deze datums worden nog nader bekend gemaakt)

Let op: dit is een voorlopig programma. Sommige programma’s worden 
niet wekelijks aangeboden. Tevens is de verwachting dat er uitbreiding gaat 
plaats vinden. Heeft u een initiatief dat u verder wilt uitwerken neem dan 
contact op met: dorpsplatformobbicht@gmail.com.
Volg het maandelijks programma aan het raam van de huiskamer. 

Alle vrijwilligers, klussers en leden van de stuurgroep, die keihard gewerkt 
hebben om deze ontmoetingsplek te realiseren, verheugen zich er op u te 
verwelkomen.

“SAMEN AAN TAFEL” IN DE HOESKAMER

  WELKOM!

Wanneer:  vrijdag 25 februari: 13.00 uur en 17.00 uur 
  ( bij voldoende deelname)
Voor wie:  55 plussers of alleenstaanden
Wat:   3 gangen Carnavalsmenu:
  Echte en overheerlijke Reubesop
  Hoofdgerecht met onder andere vis, 
  aardappeltjes en groenten 
  geheel in carnavalskleuren.
  Feestelijk carnavalsdessert met onder andere ijs.  
Hoe:    inschrijven via onderstaand formulier én € 9,50 per persoon  
  overboeken. Aantal inschrijvingen zijn beperkt tot 22 per  
  groep (vanwege de maatregelen). 


