Wat kan ik doen als ik een EngelenTafel wil organiseren?
Stappen op weg naar jouw Engelentafel:

Wij doen mee!
Je hebt gekozen om mee te doen: leuk!
		 Kies de dag met kerst: kerstavond, 1e of 2e kerstdag
Bepaal het aantal gasten aan tafel.
Tip: zie je op tegen de combinatie van gastvrouw/heer zijn én koken;
		 maak het simpel; bv met iemand samen, kook eenvoudig, vraag of de
		 gasten iets meenemen.
Gasten vinden
Jouw gasten aan tafel zijn op vele plekken te vinden.
Nodig mensen via via uit. Zo creëer je vertrouwen voor je 			
		 gast en voor jezelf. Denk aan organisaties die met vrijwilligers werken.
		 Via de lokale coördinator kun je in contact komen.
Tips nodig: kijk op www.engelentafel.nl
Gasten uitnodigen
Voor de gasten is het fijn om uit te zien naar kerst bij jou thuis.
Kies de vorm die bij jou en jouw gast past.
		 Bijvoorbeeld: en telefoontje, ga langs, stuur de kaart of een email.
Vertel wat over de sfeer, wie er nog meer zijn, het menu,
		 dresscode, iets mee te nemen, vervoer, etc.
Check: heeft de gast de uitnodiging ontvangen en begrepen?
Menu bedenken
Kies een menu waar je je goed bij voelt.
Het past in wat jij lekker kan koken en hoe je de avond ziet.
Van de traditionele kalkoen tot een heerlijke stamppot: wat je 		
		 met aandacht maakt is goed.
Voorbereidingen
Je zorgt voor een gezellige tafel en bereidt voor wat al kan.
Laat je gasten de tijd en plaats weten en bestel uitnodigings-		
		 kaarten via www.EngelenTafel.nl.
De avond zelf
Alles is klaar en ieder moment kunnen de gasten arriveren: spannend!
Ontspan, geniet en maak je eigen EngelenTafel thuis.
Openheid werkt. Wees jezelf. Iedereen heeft een verhaal en
		 wil graag gehoord worden; vraag, luister en geniet.

