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UITNODIGING voor 12 februari 2011 
 
Middenbeemster, 18 januari 2011 
 
Beste buurtgenoten,  
 
 

Op zaterdag 12 februari organiseert het bestuur van Arenberg een: 
 

Running Dinner 
 

Dit houdt in dat deelnemers het voorgerecht bij een buurtgenoot thuis eten, het hoofdgerecht bij 
een andere buurtgenoot en het nagerecht bij weer een andere buurtgenoot. Iedere keer in 
wisselende samenstelling van gasten. Tegelijkertijd wordt van de deelnemers verwacht dat ze één 
van deze drie gangen thuis bereiden en samen met hun gasten nuttigen. Koken dóór en vóór 
elkaar, daar komt het op neer. 
 

De planning van het diner ziet er als volgt uit: 
19.00  uur  Voorgerecht  
20.00  uur  Hoofdgerecht 
21.30  uur  Nagerecht 
Vervolgens wordt er vanaf 22.15 uur nageborreld.  Voor een goede gang van zaken is het 
noodzakelijk dat alle betrokkenen zich stipt aan deze tijden houden. 
  

De organisatie deelt iedere deelnemer in bij een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. 
Ook zal zij ruim van tevoren aangeven bij welk gerecht een deelnemer als gastheer / gastvrouw 
moet fungeren, dus welk gerecht zij zelf geacht worden thuis te maken. Uitgangspunt daarbij is dat 
paren gezamenlijk één gerecht voor hun rekening nemen. 
 

Wat betreft het thuis bereiden van een gang het volgende. Als gastheer / gastvrouw bent u geheel 
vrij in de keuze wat u voor die betreffende gang op tafel wilt zetten. U kunt het zo duur of 
ingewikkeld maken als u zelf wilt. Het is de bedoeling dat er een tafel voor 6  (in sommige gevallen 
voor 7)  personen wordt gedekt, voor de gastheer, de gastvrouw en voor de 4 of 5 buurtgenoten 
die komen dineren. 
 

Elke deelnemer krijgt op 12 februari tussen 17.00 en 18.00 uur telefonisch te horen op welk adres 
het voorgerecht zal worden geserveerd. Wanneer de eerste gang afgelopen is, rekenen de gasten 
tot de cent nauwkeurig de kosten ervan af. Stel dat bijvoorbeeld een gerecht aan bereiding 18,60 
euro heeft gekost, er eten 6 personen van en er zijn 4 gasten, dan moet elke gast 3,10 euro 
afrekenen. Bij dit systeem betalen de gastheer en gastvrouw dus zelf ook mee aan de kosten van 
het betreffende gerecht. 
Als bereider van een gang (gastheer / gastvrouw) moet u dus goed weten wat een gerecht heeft 
gekost! Afrekenen is verplicht…..er mogen geen fooien worden gegeven!!! 
 

Drank tijdens het menu is voor rekening van de gastheer / gastvrouw  
 
 

Wanneer er is betaald, krijgt ieder stel een persoonlijke enveloppe met informatie waar de 
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volgende gang zal worden geserveerd. De organisatie zorgt ervoor dat deze persoonlijke 
enveloppe bij het gasthuis is bezorgd. Paren blijven bij elkaar, maar zij zullen weer andere 
buurtgenoten aantreffen in het volgende gasthuis.  

 

Wanneer het hoofdgerecht is genuttigd, dan weer afrekenen zonder fooi. Vervolgens wordt de 
enveloppe met informatie over de laatste gang uitgereikt. 
Wanneer ook het nagerecht naar binnen is gewerkt, dan weer afrekenen. Daarna gaan we 
gezellig naborrelen. Afhankelijk van het aantal personen in een café of bij iemand thuis.  Alle 
drankjes die daar de rest van de avond gedronken worden, zijn op de eerste twee na voor eigen 
rekening. 
 

Wij denken dat het een bijzondere avond kan worden. Heeft u nog vragen, dan kunt u die altijd 
stellen per telefoon aan Erica, 0299-681330 of via een email: p.helder@planet.nl of 
arenberg@oostbeemster.nl  
 
 

Tenslotte nog dit. Dit is een activiteit waar veel organisatie en denkwerk aan vooraf gaat. Wij 
hopen dan ook dat deelnemers zich zo spoedig mogelijk aanmelden, doch uiterlijk vóór 1 februari. 
U kunt u aanmelden  per e-mail of telefonisch doorgeven aan Erica.    

 

Dus aanmelden: vóór 1 februari 2011  

 
 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Arenberg,  Erica Helder 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 

Buurtvereninging Arenberg nodigt u uit voor een 

running diner op 12 februari 2011.  
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