
Lieve gasten van Resto vanHarte Tilburg,  
  
We hebben fantastisch NIEUWS!  
  
Eindelijk mogen we weer de vertrouwde Resto-avonden gaan organiseren. Uiteraard wel binnen de 
geldende Corona-regels. Heerlijk om weer gezellig samen te zijn en te genieten van het 
3-gangendiner dat onze vrijwilligers voor jullie gaan bereiden.  
  
Volgende week gaan we meteen weer van start op 2 locaties en op 4 avonden in de week. 
 
Hieronder het overzicht:  
  
elke maandag & donderdag: Het Kruispunt, aan de Sinopelstraat 1,   
Hier werken we net als vorig jaar met 2 shifts, om toch zoveel mogelijk gasten te kunnen ontvangen. 
Voor shift 1 is de ontvangst om 16.45 uur en start het diner om 17.00 uur, shift 2 is de ontvangst om 
18.15 uur en start diner 18.30 uur.  
  
elke woensdag & vrijdag: Tongerlose Hoef, aan de Reitse Hoevenstraat 129, ontvangst is vanaf 17.45 
uur en start diner om 18.00 uur  
  
Om de avonden goed te laten verlopen zijn er een aantal zaken die we graag met u doornemen.  
  
* iedereen moet vooraf INDIVIDUEEL reserveren, we hebben ieders naam en nummer nodig, liefst 
via de telefoon,  
* bij Het Kruispunt zullen er 2 tijden zijn waarop gegeten kan worden:   
            shift 1 is van 17.00 tot 18.15 uur en   
            shift 2 van 18.30 tot 19.45 uur  
* binnenkomst is voor shift 1 vanaf 16.45 uur en voor shift 2 vanaf 18.15 uur  
* bij binnenkomst moet er een mondkapje gedragen worden, die pas af mag indien u op uw plaats 
zit  
* bij binnenkomst zal iedereen gevraagd worden naar zijn/haar gezondheid  
* zitplaatsen zijn op 1,5 meter ingericht  
* graag met pinpas betalen  
* elke gast wordt naar zijn plaats gebracht   
* houd 1,5 meter afstand  
* iedereen dient zoveel mogelijk op zijn eigen plaats te blijven zitten tijdens het diner en de 
aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen  
  
We vertrouwen op uw medewerking! Hopelijk kunnen we er op deze manier weer de vertrouwde 
gezellige plek van maken en na al die maanden veilig en gedreven voor u klaar staan! We hebben er 
veel zin!  
  
Vanaf morgenochtend 4 juni 09.00 uur kunt u de reserveringslijn (0900 - 900 3030, lokaal tarief) 
bereiken, deze is morgen bereikbaar tot 12.30 uur.   
Vanwege de verwachte drukte rondom het reserveren in het hele land is de reserveringslijn de 
komende tijd extra lang open. U kunt vanaf maandag 7 juni op werkdagen tussen 09.00 uur en 
17.00 uur bellen naar 0900 – 900 3030(lokaal tarief).   
  
We hopen u allemaal weer snel te zien in goede gezondheid!  
  
Groetjes van het hele Resto vanHarte team Tilburg  
  



 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
Manita Rovers 
Restomanager Den Bosch & Tilburg 
06-46474708 
m.rovers@restovanharte.nl 
www.restovanharte.nl 
  
Wil je ons financieel steunen? 
Doneren kan hier. 

  
Op de hoogte blijven van Resto VanHarte-activiteiten? 
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief 
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