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Resto VanHarte - recept voor een betere buurt 

 

 

Eten verbindt! 

Resto VanHarte Tilburg is één van de 34 locaties in Nederland van stichting 

VanHarte. Veel mensen zijn tegenwoordig eenzaam. Door tal van redenen kan 

iemand in een isolement raken. Resto VanHarte doorbreekt dit isolement door 

samen te koken en samen te eten. Mensen uit de buurt, professionals, vrijwilligers 

en bedrijven komen in de keuken en aan de eettafel bij elkaar, iedereen is welkom! 

Aan tafel wordt gepraat en er is van alles te beleven: Van muziek tot voorlichting 

over onderwerpen die ertoe doen. Zo ontstaat een plek waar mensen elkaar 

inspireren en perspectief bieden. Eten verbindt! 

 

Waarom een team building avond bij Resto VanHarte? 

Een avondje team building bij Resto VanHarte biedt een unieke gelegenheid om in 

een inspirerende setting je collega’s op een andere manier te leren kennen. Je 

ontmoet mensen die je normaal gesproken wellicht voorbij zou lopen. Het kan je 

kijk op de samenleving verbreden en nuanceren. Daarnaast is team building bij 

Resto VanHarte een goede invulling van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Veel goede redenen dus om met dit concept kennis te maken. 

 

Hoe ziet zo’n team building avond eruit? 

We starten in de middag bij MFA Het Kruispunt waar een professionele keuken is 

ingericht. Daar wordt iedereen van je team aan een teamlid van Resto VanHarte 

gekoppeld. Daarna gaan we gezamenlijk het diner voorbereiden of de zaal inrichten 

om vervolgens de gasten te ontvangen, het diner te serveren en gezellig mee te 

eten met onze gasten. Zo draag je persoonlijk bij aan de doelstelling van Resto 

VanHarte. Je sluit de avond af met je team onder het genot van een kopje koffie. 

 

Spreekt dit je aan? 

Wil je met je afdeling, team of projectgroep eens een kijkje in de keuken nemen bij 

Resto VanHarte Tilburg? Dan nodigen we je graag uit om de mogelijkheden te 

bespreken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Restomanager 

Huub Glas, h.glas@restovanharte.nl, tel 06 3169 2398. 

Wij zoeken betrokken ondernemers 
 
 
Zin in een avondje team building? 
 
Kom aan tafel bij Resto VanHarte Tilburg! 
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