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Woon je in Tussenwater, Oudeland, 
Centrum, Middengebied of Nieuw-
Engeland? Hou je van lekker eten, 
gezelligheid, en kun je wel wat 
beweging gebruiken? Wandel je graag 
maar komt het er gewoon niet zo van? 
Kook je eigenlijk vaak hetzelfde omdat 
je niet zo goed weet wat er nog meer 
bestaat? Vind je het leuk om eens 
wat andere bewoners van je wijk tegen 
te komen?

We gaan lekker wandelen door de wijken 
van Hoogvliet van de ene naar de andere 
bewoner waar we gezellig aanschuiven 
voor iets lekkers. Iedereen kookt een 
gang, schenkt een drankje en wandelt de 
route met de eigen groep mee.

Hoe werkt het ?
Je geeft je op bij de organisatie. Zij maken 
de routes en delen de groepen in. Van 
te voren hoor je welke gang je moet ma-
ken (je voorkeur opgeven mag, we doen 

ons best daar rekening mee te houden). 
Je maakt soep, een voorgerecht of een 
hoofdgerecht voor 6 personen. Je kunt 
alleen mee doen of samen, dat maakt niet 
uit. Het hoofdgerecht is natuurlijk iets 
meer werk en iets duurder dus dat wordt 
door twee personen, bij een van die twee 
thuis, geserveerd. De 6e persoon in de 
groep helpt mee met het gezamenlijke 
dessert aan het eind.

We starten met een drankje bij Villa Vonk: 
hier krijg je ook de route voor de hele 
avond. Bij buurtbewoner A eet je de soep, 
na een half uur ga je naar buurtbewoner 
B daar wordt het voorgerecht geserveerd, 
bij buurtbewoner C eet je het hoofdge-
recht.  Aan het eind van de route wandelt 
de groep weer naar villa vonk waar het 
dessert en koffie en thee klaar staat.

Gezond eten staat hoog op de agenda! 
Bij het (gezonde) dessert krijgt u nog een 
vrolijke presentatie over gezonder leven 

van olympisch bokser Nouchka Fontijn en 
een leuke goodiebag. 

Deelname is... GRATIS!
Wij organiseren dit evenement met “geslo-
ten beurzen”: een ieder kookt een gang 
voor eigen rekening, maar hij/zij eet op 
de andere adressen gratis mee. Je kunt 
dus zo uitgebreid koken als je zelf wilt, het 
gaat om gezond koken en leuke mensen 
ontmoeten en niet om de bereiding van 
heel exclusieve gerechten: een verse 
tomatensoep of een gezellige stamppot is 
echt goed genoeg! Wil je wel helemaal los 
gaan, leef je uit (0:

Stichting Villa Vonk zorgt voor de organi-
satie, de indeling in teams van 6 personen 
en zorgt voor een gezellige start en afslui-
ting. Heb je vragen: mail ons op info@
villavonk.nl en meld je snel aan, want we 
hebben een beperkt aantal plaatsen! 
Schrijf je in voor 14 oktober.
Tot ziens om 16:30 uur bij Villa Vonk!

Walking Dinner: 
Een culinaire wandeling door de wijk

Eerste editie: Zaterdag 19 oktober

Je geeft je op met 
je volledige naam 
en adres, telefoon 
en e-mail via 
info@villavonk.nl

Dit moet uiterlijk
14 oktober 2019!

Je hoort vantevo-
ren of je de soep, 
het voorgerecht, of 
het hoofdgerecht 
moet maken of dat 
je ingedeeld bent 
bij het gezamelijke 
dessert & koffie.

Je wandelt gezellig 
met de groep van 
huis naar huis... 

... en eet de door 
elkaar bereide 
gerechten samen.
Daarna eten we 
samen met alle 
deelnemers 
het dessert in 
Villa Vonk.

Als afsluiting is er
een presentatie 
over gezonder 
leven van topspor-
ter en Europees 
kampioen boksen 
Nouchka Fontijn!



Walking Dinner: 
Wat wordt er nou precies 

van je verwacht?

Nummer 1 maakt de soep. 
Dit is het eerste adres waar 
de groep heen loopt. De soep 
is in 5 minuutjes op te warmen 
en snel op tafel. Na een half 
uur op dit adres wandelen 
we verder naar huis 2.

Nummer 5 
maakt het 
dessert en 
neemt dat 
vantevo-
ren al mee 
naar Villa 
Vonk

Nummer 6 
helpt met 
koffie en 
thee 
schenken 
en doet de 
afwas van 
het dessert.

Nummer 2 maakt het voorge-
recht. Dit is het tweede adres 
waar de groep heen loopt. 
Koud of warm, maakt niet uit! 
Na een half uur op dit adres 
wandelen we door naar 
nummer 3.

Het is heel simpel. Wij loten en jij hoort of je nummer 1,2,3,4,5 of 6 bent.
Hieronder lees je wat er wat er van je wordt verwacht.

Je mag ook je voorkeur opgeven, wij proberen daar rekening mee te houden. Kom je bijvoorbeeld 
niet uit de buurt maar vind je het wel leuk om erbij te zijn, geef je dan op als 5 of 6. Of misschien 
ben je aan het verbouwen, is je huis een zooitje of leef je in een doos... doe gewoon gezellig mee!
Heb je geen geld voor boodschappen? Dan mag je de afwas doen.

Nummer 3 en 4 maken 
samen het hoofdgerecht, 
omdat dit het meeste werk is. 
Hoe en bij wie? Dat spreken zij 
samen af. Na een half uur op 
dit adres wandelen we verder 
naar Villa Vonk.
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Schrijf je snel in via info@villavonk.nl


