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Beste Buurtgenoten, 

 

Ook dit jaar vindt het Boschoord-Running Dinner plaats, op zaterdag 5 november.  

Dit is tevens een mooie gelegenheid om terug te kijken op het Jubileum-weekend.  

 

Wat is het ook al weer een running dinner? Het is de bedoeling dat er een 3-gangen diner wordt 

geserveerd, waarvan er maar één gang door u zelf wordt verzorgd (voor-, hoofd- óf nagerecht). Voor de 

twee andere gangen schuift u aan bij één van uw buurtgenoten.  Tussen elke gang wordt er gewisseld 

van gastgezin, waarbij de samenstelling van de groep dan eveneens wijzigt. 

 

Een week van tevoren krijgt u van ons te horen welke gang uzelf mag verzorgen. Op de avond zelf wordt 

de indeling van de groepen bekendgemaakt, waarbij uitgegaan wordt dat u ongeveer 4 gasten ontvangt. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

17:30 uur : Verzamelen achter inloopcentrum hoek Dennenlaan / Boslaan. 

17:45 uur : Je ontvangt van de organisatie de indeling. 

18:00-18:45 uur : Het voorgerecht wordt geserveerd op Adres 1. 

18:50-19:50 uur : Het hoofdgerecht wordt geserveerd op Adres 2. 

19:55-20:30 uur : Het nagerecht wordt geserveerd op Adres 3. 

20:40 uur : Bij het inloopcentrum gezamenlijk nog even napraten onder het genot van een kop koffie / 

thee met een likeurtje en heerlijke bonbons. 

21:30 uur : Einde 

 

Wilt u ook samen met uw buurtgenoten op een smakelijke wijze bijpraten, geef u dan op middels het 

onderstaande aanmeldingsformulier.  

Omdat het diner door deelnemers zelf wordt verzorgd zijn er geen verdere kosten verbonden aan het 

Running Dinner.  

 

Gezien de voorbereidingen, de planning en indeling, is het van belang dat u uw opgave dient in te 

leveren uiterlijk 23 oktober bij Domenico Meloni, Dennenlaan 33. Of via boschoordinfo@gmail.com  

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 5 november !! 

 

Bestuur, buurtvereniging Boschoord 

mailto:boschoordinfo@gmail.com


 

Aanmeldingsformulier Running Dinner 

 

 

Ik/wij doe(n) mee aan het Running Dinner op 5 november aanstaande: 

 

Naam:   

Adres:   

Aantal personen:   

(Aantal kinderen:     + leeftijden  ) 

 

Dieetwensen kunt u hier noteren:  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Aantal personen die deze dieetwensen hebben: _______________ 

 

Vegetarisch: ja / nee 

 


