Steenbergerpark
krijgt
pop
up-restaurant
.
H c., ttc..,-1~ Diner in 't Park voor Samenloop voor Hoop
HOOGEVEEN - De werkgroep Steenbergerpark Leeft blijft
nadenken over nieuwe ideeën om het park in De Weide
te laten bruisen. Met resultaat. Op zaterdag 9 september
wordt er wederom een nieuw evenement gepresenteerd:
Diner in 't Park.
Nicole Donkervoort

Een pop-up restaurant voor één
avond. Dat is Diner in 't Park, dat
plaatsvindt voorafgaand aan Bios
in 't Park van 18.00 tot 20.00 uur.
'Het leek mij leuk iets naast de
bioscoopavond te organiseren;
vertelt Carla Sloots van de werkgroep. Dat is Diner in 't Park geworden. De Hoogeveense werd
op het idee gebracht door een
soortgelijk initiatief in Epe, waar
met een Diner in 't Park geld werd
ingezameld voor de Voedselbank
in Vaassen.

Een dergelijk initiatief valt of staat
echter met een bedrijf dat het diner
tegen inkoopsprijs wil verzorgen.
PP Mangerie uit De Wijk bleek daartoe bereid, waarmee de belangrijkste hobbel was genomen. Er wordt
een driegangendiner geserveerd.
'Het wordt eten wat de pot schaft;
zegt Carla lachend. De drankjes
worden gesponsord.
Veertig tot tachtig personen
Er is plek voor veertig tot tachtig personen. 'Ik hoop dat we sowieso veertig tot zestig eters krijgen. In Epe was het in ieder geval

een groot succes; aldus de initiatiefneemster. De gasten kunnen
vooraf aangeven of ze met een
eigen groepje aan een aparte tafel willen zitten of dat ze aan een
lange tafel aanschuiven. 'Alles is
mogelijk:
Ook in Hoogeveen is er een
goed doel aan Diner in 't Park
gekoppeld. De keuze daarvoor
bleek niet zo moeilijk. Carla vertelt: 'Twee andere leden van onze
werkgroep zijn betrokken bij de
Samenloop voor Hoop Elim, de
24 uurs wandelestafette die op
30 september en 1 oktober wordt
gehouden in recreatiegebied
Schoonhoven voor KWF Kankerbestrijding. Dat is dan ook ons
goede doel geworden: Het eten
wordt ook uitgeserveerd door betrokkenen bij de Samenloop voor
Hoop Elim.

Vorige week kwam de werkgroep Steenbergerpark Leeft voor
het eerst naar buiten met het plan
voor Diner in 't Park. 'We hebben
al veel reacties ontvangen, maar
het aantal aanmeldingen loopt
nog geen storm. We hebben er nu
zo'n tien binnen. Maar het wordt
echt bijzonder met natuurlijk dat
prachtige goede doel erbij. Dus ik
zou zeggen: meld je aan. Alleen,
met z'n tweeën of met een gezellige groep:
Bios in 't Park
Aansluitend vindt Bios in 't
Park plaats. Vanaf 20.30 uur wordt
de film Jungle book vertoond.
~ Reserveren voor
Diner in 't Park kan
via steenbergerparkleeft
@gmail.com

