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Na inmiddels vier jaren met geslaagde avonden organiseren we (Annette en Olga) 
op zaterdagavond 29 juni het 5e Running Dinner Vogelzang voor diegenen die in 
de wijk wonen, het leuk vinden om hieraan mee te doen en die wijkgenoten (beter) 
willen leren kennen. Bij het Running Dinner eet je drie gangen aan drie 
verschillende tafels.  Gewoon bij bewoners thuis, want iedereen kookt en eet mee!  

Het Running Dinner is een driegangen menu dat in drie verschillende huizen wordt gegeten. Iedereen kan 
zich opgeven, je hoeft geen topkok te zijn! Dat kan als een team van twee personen, of alleen ( je wordt 
dan in een team van 2 personen ingedeeld). Elke gang wordt met twee andere teams in het huis van de 
kok gegeten. Bijvoorbeeld: je eet het voorgerecht bij de buren tegenover je. Zij koken het gerecht en 
verwelkomen twee teams, dus je eet en kletst gezellig met z'n zessen. Daarna ga je terug naar je eigen 
huis, waar jij en je teamgenoot het hoofdgerecht (dat je al had klaargemaakt) serveren voor twee andere 
teams. Hoe je het aankleedt bepaal je helemaal zelf.  Zo ontmoet je weer vier nieuwe buren. Als laatste ga 
je naar buren aan het einde van de straat, waar je het  nagerecht eet en weer vier andere buren ontmoet.  
 
We willen de avond gezamenlijk beginnen met een borrel, daarna volgt het diner op de 3 voor iedereen 
wisselende adressen, om vervolgens weer met z'n allen op de na-borrel te eindigen. Een avond met volop 
mogelijkheden om in een gezellige sfeer wijkgenoten te leren kennen! 
Wat vragen we aan jullie: 
 
Aanmelden vóór 6 juni  – via email  runningdinnervogelzang@hotmail.com 
 geef namen, adres, aantal personen, telefoonnummer door 
 noem eventuele eetwensen of allergieën  
 
Op basis van alle inschrijvingen maken we een schema voor de avond dat we vooraf aan iedereen mailen, 
zodat je én weet waar je zelf de verschillende gangen gaat eten én weet je wie er bij jou een gang komen 
eten. Nadere instructie en schema’s volgen later via de mail. 
Voor diegene die het leuk vindt om ipv een gerecht de voor- of na-borrel bij hem of haar thuis te 
organiseren, laat weten, altijd welkom! 
 
Wij hebben er zin in en kijken uit naar jullie aanmeldingen!!! 
Mocht je vragen hebben dan kun je ons altijd mailen via bovenstaand emailadres. 
 
Groetjes   Annette Weultjes – Spoorlaan 37   

Olga van der Linden – Kruislaan 8  
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29 juni: Running Dinner 
in de wijk – 5e editie! 
 

 


