
 Eten bij Cartouche  
 
 
 

 
Veel teams vinden het tegenwoordig leuk en gezellig om na de training nog even een hapje te eten. 
Om het een en ander overzichtelijk te houden volgen hieronder enkele afspraken. 
 
Onderstaande teams hebben gereserveerd en kunnen dus gebruik maken van de keuken. 
Teams die niet in dit rooster staan aangegeven, gelieve zich eerst aan te melden bij Gebruik Clubhuis, zie verder. 
 
Bijgewerkt 21-3-2019: 

 

 
 

- Als je met jouw team wilt eten op de club, dan moet je van te voren checken of het kan. 
Dit doe je door een mailtje te sturen naar gebruikclubhuis@hc-cartouche.nl 

 
- Je kunt elke vrijdag na de training eten, of je spreekt bijvoorbeeld af om steeds de laatste vrijdag van de maand te eten. 

 
- Als je gebruik wilt maken van de maaltijden van Cartouche, dan worden er afspraken gemaakt met de barmanager wat 

betreft eten en kosten. Bij deze maaltijden zitten 2 kannen limonade. Overige drankjes moeten gewoon betaald 
worden aan de bar. 

 
- Wanneer een team/ouders zelf willen koken, dan is dat ook mogelijk. 

Eten mag van thuis worden meegenomen, of kan worden klaargemaakt in de keuken.  
Al het drinken moet aan de bar worden besteld en betaald, dus ook de limonade. 
 

- Na afloop is het de bedoeling dat teams/ouders ervoor zorgen dat alles wordt 
afgewassen en weer netjes wordt opgeruimd. 
Wanneer dit niet wordt gedaan of niet goed wordt gedaan, dan kan het zijn dat er 
wordt besloten dat een team niet meer mag komen eten. Zorg dus dat alles weer 
netjes is als je weg gaat. 

 Team: Dag: Tijd in de keuken: Koken / Beer: 

     

Maandag MC2 Om de week Nog onbekend Beer en zelf 

     

Dinsdag  MD1 Om de week 17.30 – 18.00 Koken zelf 

 JD1 5-3, 2-4, 7-5 18.00 – 18.30 Koken zelf 

 MC5 20-11, 18-12, 29-01, 19-02, 26-03, 23-04, 21-05  18.00 – 18.30 Koken zelf 

 MD6 3e vd maand 18.00 – 18.30 Koken zelf 

 MA1 Elke week 19.00 – 19.30 Koken zelf 

 H1/D1 Elke week Na 20.00 Koken zelf 

     

Woensdag JD4 Laatste vd maand 16.30 – 17.00 Koken zelf 

 MC6 1x per maand 17.30 – 18.00 Zelf / Beer 

 MD3 1e vd maand 18.00 – 18.30 Koken zelf 

 MC6 Laatste vd maand 18.00 – 18.30 Koken zelf 

 JB4 1e vd maand  19.30 eten Beer 

     

Donderdag MD5 1x per maand (28-3, 18-4, 16-5) 17.00 – 17.30 Koken zelf 

 MD2 1e vd maand 17.30 – 18.00 Koken zelf 

 MB3 21 maart, 18 april (koken evt thuis) 18.00 – 18.30 Koken zelf 

 MC1 Om de week 18.30 – 19.00 Koken zelf 

 MB2 Om de week  19.00 – 19.30 Koken zelf 

 JB2 Om de week 19.30 – 20.00 Koken zelf 

 MB1 Elke week ? Koken zelf 

 JC1 Elke week ? Koken zelf 

     

Vrijdag JD3 1e vd maand  Beer 

 JC2 15 maart, 19 april, 17 mei 17.30 – 18.00 Koken zelf 

 MC3 1e vd maand 18.00 eten Beer 

 JC1 Elke week 18.30 – 19.00 Koken zelf 

 H1/D1 Elke week Na 20.00 Koken zelf 

mailto:gebruikclubhuis@hc-cartouche.nl

