
 
 
          
 

Oegstgeest, augustus 2017 
 
Aan: alle leden van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest 
 
Betreft: Uitnodiging voor het Running Dinner op zaterdag 30 september 2017  
 
Ook dit jaar willen wij u weer van harte uitnodigen voor het Running Dinner. Het is een mooie 
gelegenheid om elkaar op een ongedwongen en gezellige manier te ontmoeten, met elkaar te eten 
en elkaar beter te leren kennen. U/ jullie zijn allen van harte welkom!! 
Het is een avond vol verrassingen voor jong en oud. 
 
Wat is een Running Dinner? 
Het in kleine groepjes bij elkaar thuis delen van de maaltijd. Het gaat hierbij om de gastvrijheid en 
het elkaar ontmoeten. Mensen stellen hun huis open voor gasten; anderen zijn gast aan hun tafel. De 
maaltijd bestaat uit drie gangen. Voor elke gang gaan de deelnemers weer naar een volgend adres. 
Pas vlak van te voren, krijgt iedereen te horen waar dat zal zijn. Uiteraard is dat adres voor een ieder 
anders. Zo kom je steeds verschillende mensen tegen en leer je elkaar van een heel andere kant 
kennen. Voor de laatste gang treffen we elkaar allemaal in de Regenboogkerk. Hier kunnen we 
napraten en onze ervaringen met elkaar delen. 
 
Gast en kok 
U kunt zich opgeven als gast of kok of beide. Een gast aan tafel kan zelf ook kok zijn voor een andere 
gang. Zo wordt het soms letterlijk 'rennen' tussen de gangen om op tijd thuis te zijn om de eigen 
gasten te ontvangen. Om het ‘rennen’ enigszins te beïnvloeden hebben we besloten dat de koks 
binnen de grenzen van de kerkelijke gemeente moeten wonen. Aan het begin van de week krijgt een 
kok te horen welke gang hij of zij gaat bereiden en voor hoeveel personen. Mocht u als gast toch iets 
willen doen dan kunt u iets maken voor het dessertbuffet en zich daarvoor opgeven via het 
aanmeldingsformulier. 
 
Running Dinner in Oegstgeest op zaterdag 30  SEPTEMBER 2017 
- 17.30   Gezamenlijke start in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan.  
  Iedereen krijgt een envelop met de gegevens waar hij/zij de maaltijd gaat gebruiken 
- 18.15 - 19.00 Voorgerecht 
- 19.15 - 20.30  Hoofdgerecht 
- 20.45   Gezamenlijk nagerecht, koffie/thee en afsluiting in de Regenboogkerk 
 
Opgave 
Bijgaand treft u een deelnameformulier aan. Deze kunt u invullen en opsturen óf inleveren bij één 
van de kerken. Ook is het mogelijk een opgaveformulier in te vullen via de website: 
www.pgoegstgeest.nl, klik op Running Dinner.  Let op: opgave kan t/m uiterlijk 24 SEPTEMBER   
2017! 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen: stuur een email naar runningdinner@pgoegstgeest.nl of bel 
met Else Buné-Haverman (5172249) of Els Anholts (5171453 ). 
 
We hopen op verrassende ontmoetingen, plezierige gesprekken en lekker eten! 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorbereidingsgroep van het Running Dinner 2017 Oegstgeest 
Els Anholts, Else Buné-Haverman, Emmy Rozeboom, Ineke Ravensbergen.  

  



 

 

 

OPGAVE FORMULIER RUNNING DINNER OEGSTGEEST 30 SEPTEMBER 2017 
Ik geef mij op voor het running dinner: 

Naam:  1. ..................................................................................................................................... 
 2.*⁾................................................................................................................................... 
  per formulier maximaal 2 personen opgeven 

Adres:   ........................................................................................................................................ 
Postcode: ....................................   Plaats: .................................................................................. 
Telefoonnummer: ...........................................................Mobiel: ............................................... 
E-mail-adres: ............................................................................................................................... 
 

*⁾ Bij opgave van 2 personen: 
□ Wij willen graag samen worden ingedeeld 
□ Deel ons maar afzonderlijk in 

 
1. Ik geef mij op als: 

□ Gast, ga verder bij vraag 4  
□ Kok, ga verder bij vraag 2 
□ Kok én Gast, ga verder bij vraag 2 

  
2. U wilt koken, wat wilt u doen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

□ Een voorgerecht □ Een vegetarisch voorgerecht 
□ Een hoofdgerecht □ Een vegetarisch hoofdgerecht 
□ Zowel een voor- als hoofdgerecht □ Zowel een vegetarisch voor- als hoofdgerecht 

    □ Ik heb geen voorkeur 
 

3. Ik heb plaats voor ....... gasten aan mijn tafel 
 

4. □ Ik vind het leuk om iets te maken/mee te nemen voor het dessertbuffet  
 
5. Vervoer  

□ Ik heb eigen vervoer 
□ Ik heb vervoer nodig 
  Heeft u een rollator?    JA /NEE 
□ Ik wil eventueel mensen rijden  
 

6. Eventuele opmerkingen (b.v. dieetwensen) 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
 

OPGAVE  uiterlijk zondag 24 SEPTEMBER 2017 
Opsturen: Running Dinner, p/a Else Buné-Haverman, Vincent van Goghlaan 21, 2343 RH Oegstgeest 
Inleveren: In een envelop o.v.v. Running Dinner in: doos in Regenboogkerk, doos in Groene of 
Willibrordkerk, doos in Willibrordserf 
Via website: Ga naar www.pgoegstgeest.nl , klik op Running Dinner. 

 

 

 


