
Het Running-Dinner 2018 is een 2-jaarlijks terugkerend benefietevent, georganiseerd door 
netwerkclub JCI Drechtsteden. Een compleet verzorgde avond voor u en uw gasten. Met de 
opbrengst van de 2018 editie steunen we de Voedselbank Dordrecht. 
  
Om de gasten te blijven verrassen pakt JCI Drechtsteden groots uit met de 2018 Editie. De beste 
lokale restaurants nemen deel en daarmee staat het Running-Dinner garant voor een ontdekking van 
het culinaire hart van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. Het volgende gaat u beleven. 
  
De enige echte Dordtse stadsomroepster Darja de Caluwe heet u van harte welkom in de 
museumtuin van Art & Dining. Onder het genot van een sprankelend aperitief ontvangt u een 
envelop met de naam van het eerste restaurant waar u samen met uw tafelpartner de eerste gang 
zal gaan genieten.  Wat u dan nog niet weet, is wie uw tafelgenoten zijn! Uiteraard bent u met uw 
tafelpartner op pad en wisselen uw tafelgenoten bij de verschillende locaties. 
  
Al nagenietend van het voorgerecht ontvangt u wederom een geheimzinnige envelop. Deze vertelt u 
de naam van het restaurant dat uw hoofdgerecht gaat verzorgen. Op deze locaties ontmoeten u en 
uw partner wederom nieuwe tafelgenoten. Een ideale setting om mensen te ontmoeten en uw 
netwerk te vergroten. 
  
Al doet de naam anders vermoeden, deze avond hoeft u zeker niet te rennen voor uw diner. Het 
vervoer tussen de diverse locaties hebben wij voor u geregeld. Uiteraard is het ook mogelijk om u te 
voet door de historische binnenstad te verplaatsen. 
  
Na het hoofdgerecht verzamelt iedereen in het mooie restaurant Art & Dining voor het dessert. 
Tijdens en na het dessert verzorgen wij een veiling. Spraakmakende, ontroerende en prachtige kavels 
worden afgehamerd door onze enthousiaste veilingmeester. We willen uw lach én geld om een zo 
hoog mogelijke opbrengst te genereren voor Voedselbank Dordrecht. 
  
Typische Dordtse ondernemers zoals Distilleerderij Rutte, Ad Jansen (o.a. Bellevue en Art & Dining), 
Bistro twee33, gebroeders Barone en vele anderen leveren allemaal op een eigen wijze invulling aan 
de editie van 2018. 
  
Na de veiling staan liveband M-Bush en DJ Robster voor u klaar om de avond af te sluiten met een 
knallend feest. Bij uitstek de gelegenheid om uw dansmoves te tonen en de calorieën weer te 
verbranden! 
  
Een ideale avond vol ontmoetingen, gezelligheid én feest. Mede namens hoofdsponsor Consolit BV 
kijken we ernaar uit u te verwelkomen als gast op het Running Dinner 2018. 
  
Kaartverkoop en sponsorpakketten via www.running-dinner.nl  
  
 


