RUNNING DINNER
Ook dit jaar organiseren we weer een running dinner en wel op zaterdag 6 november.
Als je aan het running dinner deelneemt, maak je thuis voor jezelf en - in de regel - 4 andere
mensen een voor-, hoofd- of nagerecht. Gedurende de andere 2 gangen ben je gast bij
buurtgenoten. De avond eindigt in het Inloophuis voor de koffie/thee.
Wat je voorbereidt mag je helemaal zelf weten. Het hoeft geen hoogstandje in de kookkunst
te zijn. Wil je meedoen, maar heb je geen kookpartner, geen probleem. Laat het even weten.
Een paar dagen van tevoren hoor je, welke gang je mag verzorgen. Op de avond zelf
horen de deelnemers in het Inloophuis, op welk adres ze een voorgerecht geserveerd
krijgen. De rest volgt later. Het programma ziet er als volgt uit:
18.00 uur
18.15 uur
18: 30 - 19.15 uur
19: 30 - 20.30 uur
20: 40 - 21.25 uur
21: 30 –22.30 uur

Verzamelen in het Inloopcentrum hoek Dennenlaan / Boslaan.
Je ontvangt van de organisatie de indeling.
Het voorgerecht wordt geserveerd op Adres 1.
Het hoofdgerecht wordt geserveerd op Adres 2.
Het nagerecht wordt geserveerd op Adres 3.
In het inloopcentrum wordt er nog even nagepraat onder het genot
van een kop koffie of thee met een likeurtje en heerlijke bonbons.

Wil je ook samen met buurtgenoten bijpraten bijv. over het afgelopen jubileum, geef je dan
op via het onderstaande aanmeldingsformulier. Er zijn geen verdere kosten aan het running
dinner verbonden.
Vanwege de voorbereidingen, de planning en indeling is het van belang dat je de opgave
uiterlijk vrijdag 29 oktober inlevert bij Ben Nales, Dennenlaan 7. Je kunt je ook opgeven via
bennales1@gmail.com.
Wij hopen je te mogen begroeten op 6 november !!
Bestuur buurtvereniging Boschoord
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RUNNING DINNER
Ik/wij doe(n) mee aan het running dinner op 6 november aanstaande:
Naam
Adres
Aantal personen
Dieetwensen
Aantal mensen met
deze dieetwensen
Vegetarisch

Ja / Nee

