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RUNNING DINNER

ZATERDAG 10 november 2018

Antwoordstrook
Naam:………………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………Plaats………………….………………..
Telefoonnummer:………………………………………………Mobiel:………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………..(i.v.m. uitnodiging)
Ik/ wij doe(n) mee met …… personen (hieronder s.v.p. namen en leeftijden noteren)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Als deelnemer wil ik/willen wij graag*:
O
O
O
O
O
O
O

Gasten ontvangen en zelf een gerecht klaar maken, nl. een voorgerecht/ hoofdgerecht *
Ik heb/ wij hebben plaats voor ….. extra gasten aan tafel (≥ 3)
Gast bij iemand aan tafel zijn
Ik/ wij beschik(ken) over eigen vervoer*
Ik/ wij wil(len) graag met iemand meerijden* (vervoer op maat kan worden geregeld!)
ik vind het leuk om óók iets te maken voor het nagerecht (liefst niet in plaats van
voor/hoofdgerecht in verband met het aantal plaatsen aan tafel…)
Wij willen graag samen ergens aanschuiven - of Deel mij/ons maar in!*

Bij voorgaande edities van het Running dinner bleek het lastig om voor iedereen een plekje
aan een tafel te vinden; veel mensen hadden zich opgegeven, maar er waren – in
verhouding – weinig koks. Je hoeft geen culinaire hoogstandjes te leveren, maar als je/u
het enigszins ziet zitten… dan heel graag! Voor eventuele suggesties kunt u/je zich altijd
wenden tot de organisatie!
En: gewoon “aanschuiven” is en blijft natuurlijk ook mogelijk!
Het nagerecht zal worden geserveerd in de Kruisheuvelkerk. Daar is ook gedurende het hele
Running dinner de plaats waar de kinderen kunnen eten én zich kunnen vermaken. Ouders met
kinderen kunnen zo zonder kinderen meedoen met het Running dinner, als kok en/of gast.
De tieners kunnen gewoon meedoen met het Running dinner, óf helpen bij de kinderen in de kerk,
en met hen mee-eten (friet!)
Wil je hier gebruik van maken? Geef dat dan ook hier aan:
O
O
O
O

Crèche (0-4 jaar)
Kindertafel (4 jaar t/m groep 8)
Tieners: meedoen met het Running diner (voor- én hoofdgerecht bij iemand thuis)
Tieners: meehelpen én -eten in de kerk

* s.v.p. aankruisen/ omcirkelen wat van toepassing is; meerdere opties mogelijk
Eventuele opmerkingen (bijv. dieetwensen):…………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………Opgeven kan tot en met zondag 28 oktober!
Inleveren: in de bus in de Leidraad, Dorpskerk of Kruisheuvelkerk,
of per e-mail: runningdinner@pgleidschendam.nl
Vragen? runningdinner@pgleidschendam.nl of tel. 070 3019449
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