RUNNING DINNER

----------------------------------------Wanneer: Zaterdagavond 2 juni 2018
Aanvang: 18:30 uur in De Voorhof
Voor iedereen die houdt van lekker eten en gezellig tafelen… Het wordt een avond met verrassingen:
 je weet niet waar je naar toe gaat;
 je weet niet wie er bij jou komt;
 je weet niet wat je te eten krijgt;
 je hebt onverwachte leuke ontmoetingen.
Nog steeds enthousiast? Lees de uitleg hieronder!
Uitleg
Het gaat niet om speciale kooktalenten; die heb je echt niet nodig! Op één avond ga je drie keer aan tafel, in drie
verschillende huizen, met steeds wisselende tafelgenoten. Bij een Running Dinner deel je als duo een driegangenmaaltijd bij andere gemeenteleden thuis. Elke gang wordt in een ander huis én met andere tafelgenoten genuttigd.
Aan het begin van de avond krijgt iedereen 3 enveloppen met daarin 3 adressen overhandigd. Deze vertellen de
deelnemers steeds wat hun volgende bestemming zal zijn. Je bent bij twee gerechten gast en bij één gerecht
gastheer/gastvrouw. Je krijgt als duo namelijk ook een gang toegewezen, waarbij twee andere duo's (vier personen
dus) bij jullie te gast zijn. Je hebt tussen de gangen door 15 minuten de tijd om van het ene naar het volgende
adres te komen.
Ongeveer een week van tevoren krijgen alle deelnemende duo's te horen welke gang zij moeten bereiden. Een
prima gelegenheid om je favoriete gerecht weer eens klaar te maken, en ja dat mag ook een pan macaroni zijn. Het
gaat niet om culinaire hoogstandjes (al is dat niet verboden…), maar om gastvrijheid en onverwachte
ontmoetingen rondom de eettafel. Om niet al te hard te hoeven ‘runnen’ tijdens de tour is het uiteraard handig om
de eigen gang zoveel mogelijk voorbereid klaar te hebben staan. Thuisblijvende gezinsleden kunnen natuurlijk
gewoon mee-eten aan de Running Dinner-tafel!

Uiteraard mag je zelf weten met wie je een duo vormt: met man, vrouw, vriend, vriendin, broer, zus, zoon of
dochter, alles is mogelijk. Wil je je als gezin van vier personen opgeven? Dat kan, maar wel in twee aparte setjes
die los van elkaar het programma gaan volgen en ook beiden een gang zullen opdienen. Twee jonge kinderen
samen is dus geen goed plan, maar een kind/ouder duo kan wel! Heb je niemand om een duo mee te vormen, geef
je dan toch op! Daar past de organisatie dan gewoon een mouw aan.

Tijdsindeling van de avond
18:30 uur:
18:45 uur:
19:00 - 19:45 uur:
20:00 - 21:15 uur:
21:30 uur:

Verzamelen in De Voorhof en uitreiken van de Running Dinner enveloppen
START!
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht met eventueel nog koffie, thee, wijntje...

----------------------------------------Aanmeldformulier
Aanmelden kan t/m zondag 27 mei 2018. Hoe?




Het aanmeldformulier in de doos achterin de kerk doen;
Het aanmeldformulier in de brievenbus doen bij Elline Manschot, Kortenhoevenseweg 39;
Je aanmelding versturen naar ellinemanschot@hotmail.com.

Ja, wij melden ons aan voor het Running Dinner :
Naam 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres (waar wij onze tafelgasten zullen ontvangen)

: ……..……………………………………………………………………….

Telefoonnummer

: ………………………………………………………………………………

E-mailadres

: ………………………………………………………………………………

Opmerkingen (bijv. geen vis, dieetwensen, voedselallergie of voorkeur voor het koken van een bepaalde gang):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als je je alleen aanmeld, graag hieronder aangeven of je wilt koken:
0 Ja, ik wil wel koken.
0 Nee, ik wil niet koken.

