
Walking dinner DV zaterdag 25 maart 2023 
 

 
Binnenkort is er eindelijk weer een ‘Walking dinner’ avond in onze gemeente! Doen jullie mee?    
Dit keer is de opbrengst bestemd voor het werk van Mercy Ships.  
 
Wat houdt ‘Walking dinner’ nu precies in? 

• Een Walking dinner bestaat uit 3 gangen; voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.   

• Je bent bij twee gangen te gast en bij één gang gastheer/gastvrouw. Je krijgt als koppel 
namelijk ook een gang toegewezen, waarbij twee andere duo's (vier personen dus) bij jullie 
te gast zijn. Elke gang wordt in een ander huis én met in totaal zes tafelgenoten genuttigd. 
De enveloppen vertellen de deelnemers steeds wat hun volgende bestemming zal zijn. Je 
hebt dan 15 minuten de tijd om van het ene naar het volgende adres te komen. Per fiets (of 
eventueel per auto) is dit in ons dorp goed te doen. 

• U kunt u zich opgeven als koppel (bijvoorbeeld man/vrouw, moeder & dochter, buurman & 
buurman, vriendin & vriendin, broer & zus, etc.) Heb je niemand om een duo mee te vormen, 
geef je dan toch op. Daar is een oplossing voor.  

• Op de opgave strook vermeld je welk gerecht (voor-, hoofd- of nagerecht) jullie het liefste 
klaarmaken. En graag ook een 2e keuze, dat maakt het makkelijker om de indeling te maken.  

• 3 tot 4 dagen vooraf krijgen jullie bericht welke gang jullie mogen gaan verzorgen. Een prima 
gelegenheid om je favoriete gerecht weer eens klaar te maken. Het gaat niet om culinaire 
hoogstandjes (mag wel natuurlijk…), maar om gastvrijheid en onverwachte ontmoetingen 
rondom de eettafel.  

• Om niet al te erg te hoeven haasten bij het serveren van jullie gang, is het handig om deze 
vooraf alvast, zoveel als mogelijk, voor te bereiden. Thuisblijvende gezinsleden kunnen 
natuurlijk gewoon mee-eten aan de ‘Walking Dinner’ tafel! 

 
En dan? 

• Op DV zaterdag 25 maart 2023 worden alle koppels om 18.30 uur in de Voorhof verwacht. 
Hier beginnen we samen de avond.  

• Ook ontvangen jullie dan 3 enveloppen met daarin: 
o In envelop 1 het adres waar jullie worden verwacht voor het voorgerecht 
o In envelop 2 het adres waar jullie worden verwacht voor het hoofdgerecht 
o In envelop 3 het adres waar jullie worden verwacht voor het nagerecht 

• Eén van die adressen is uiteraard jullie eigen adres, waar de gang die jullie hebben 
voorbereid wordt gegeten met de duo’s die jullie adres op hun kaartje hebben staan.  

 
Waarom eigenlijk? 

• Samen eten is een mooie gelegenheid om elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen 

• Ontdek de keukenprins(es) in elkaar ☺   

• Het mes snijdt aan twee kanten; een gezellige avond en een mooi bedrag voor het werk van 
Mercy Ships 
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Tijdsindeling Walking dinner avond DV Zaterdag 25 maart 2023 
 

18.30 uur  |    verzamelen in de Voorhof; opening en ontvangst van de enveloppen 
18.45 uur  |    START! 
19.00 uur - 19.45 uur |    voorgerecht 
20.00 uur - 21.00 uur |    hoofdgerecht 
21.15 uur -      |    nagerecht met eventueel nog een kopje koffie/thee + ??  
 
 
Kosten  
€ 7,50 per persoon (€ 15,00 per koppel). Dit komt geheel ten goede voor het werk van Mercy Ships.  
Opgeven kan via het aanmeldformulier uiterlijk maandag 20 maart 2023 vóór 19 uur. 
 
Heb je nog vragen? Neem contact op met: 
Dick en Rianne Verburg  (T 691059/M 06-29 37 64 47) of mail naar dick-rianne@solcon.nl 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave strookje  

Namen:        

Adres: 

E-mail adres:      Telefoonnummer:   

 

Dieetwensen / allergieën: ____________________________________________________________ 

 

Eerste voorkeur:  O Voorgerecht  O Hoofdgerecht O Nagerecht 
 
Tweede voorkeur:  O Voorgerecht  O Hoofdgerecht O Nagerecht 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Inleveren uiterlijk 19 maart 2023 ‘onder de toren’ in de kerk of maandag 20 maart vóór 19 uur op 

Julianalaan 7. 
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