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Beste leden,              Juni 2011 

 

De vakantie staat alweer zowat voor de deur 

en zoals het er nu naar uitziet zullen de laatste 

scholen op maandag 22 augustus weer van 

start gaan. 

Voor ons als bestuur weer tijd actie te 

ondernemen aangaande onze jaarlijkse BBQ,  

we willen graag weten hoeveel leden er komen, 

hebben we voldoende hulp en dat soort zaken. 

Wij zullen dus voor de vakantie alles rond 

moeten hebben! 

 

Onze jaarlijkse barbecue zal gehouden worden op 3 september!! 
Wij hopen er weer een gezellige dag van te maken. Wij hadden gedacht 

halverwege de avond iets extra’s te willen verzorgen zodat de avond goed en 

gezellig gevuld is. 

Het vlees zullen wij net als vorig jaar betrekken van slager H. van de Beek. 

 

Wilt u de antwoordstrook invullen en gereedleggen? Wij komen in week 26 ( 28 

juni t/m 30 juni) bij u langs om deze op te halen. Wij hopen net als vorige jaren 

op een grote opkomst met als doel natuurlijk: veel gezelligheid met elkaar op alle 

gebied!  

De plek van de bbq zal als vanouds op het 

multifunctionele speelveld zijn en de hulp bij het 

opbouwen zal van 10.00 tot ca 14.00 uur nodig zijn. 

Zoals gewoonlijk hopen wij weer om 17.00 uur te 

beginnen en hopen dan tevens dat de BBQ’s op 

temperatuur zijn. 

U wordt verzocht om uw eigen (tuin)stoelen mee te 

nemen zodat u kunt zitten aan de aanwezige tafels. 
 

 

 

Mochten er onder u weer mensen zijn die ons die dag willen helpen meldt ons dat 

dan even. 

Zoals u weet vele handen maken licht werk!! En het is nog gezellig ook! 
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Zoals u reeds gelezen heeft hebben we de prijzen, door het ontbreken van 

sponsoren, moeten aanpassen. 

Kinderen t/m 11 jaar € 3.50 en overigen € 10,-. 

U kunt bij het ophalen van de antwoordstrook betalen of het bedrag voor 28 juni 

overmaken op het bekende rekeningnummer o.v.v. bbq 2011 en aantal volw en 

aantal kind. 

 

U krijgt zoals u dat van ons gewend bent vlak voor de tijd nog even wat BBQ 

nieuws van ons per nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur      

*  Kijk ook eens op onze website voor het laatste nieuws uit de vereniging. 

 

 Antwoordstrook 

 Hier afknippen 

 

Naam ………………………………… 

Adres………………………………….. 

Ik kom/wij komen wel/niet * naar de barbecue op 3 september a.s.  

 

Indien wij wel komen dan zijn wij met: 

….volwassenen à € 10,- en  

.... kinderen à € 3,50 
 

Ik kom/wij komen wel/niet * helpen met de voorbereidingen op 

zaterdag 3 september. 
* Svp doorhalen wat niet van toepassing is 


