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OVV Barbecue op zaterdag 25 juni
Op zaterdag 25 juni is het weer zo ver, hopelijk mooi weer en de barbecue op de volkstuin.
De evenementencommissie en het bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de barbecue. Voor
deelname aan deze activiteit vragen wij een bijdrage van € 7, 50 per persoon. Kinderen mogen voor niets
aanschuiven.
Het terras wordt afgedekt en als het i.v.m. de weersomstandigheden nodig is dan zijn er een paar partytenten.
Er is drank ( bier, wijn en frisdrank) Het vlees in verschillende soorten wordt zo laat mogelijk aangevoerd en is per
soort verpakt.
Het is de bedoeling dat u het vlees zelf bakt op 2 grote barbecues. Het zijn houtskoolgestookte dus het gaat er
ouderwets aan toe. Voor de vegetariërs onder u wordt een apart vuur gemaakt. Er wordt gezorgd voor aluminium
folie.
Er wordt een heerlijke salade klaar gemaakt en er zijn sausjes en er is stokbrood. Wij denken en we hopen dat u
niets te kort komt.
Het begint om 17.00 uur en om ongeveer 18.00 uur starten we met het roosteren van het vlees. Hoe laat het
afgelopen is dat weten we nog niet dat hangt van u zelf en het weer af.
Doe gemakkelijke kleding aan en zorg in ieder geval voor iets warms.
Inschrijfformulier opsturen of mailen voor 15 juni a.s. naar
Mathilde vd Burg, of in de brievenbus van het Praathuis doen
Met een hartelijke groet,
Chris, Thijs, Dick & Mathilde, EV-cie.

naam: …………………………………. van tuin nummer ……….
komt met …….. volwassenen en …….. kinderen naar de BBQ.
van bovengenoemde personen zijn er …. die een vegetarische BBQ willen
Graag uw bijdrage overmaken op Bankrekeningnummer 4014955,
t.n.v. Oegstgeester Volkstuinvereniging, o.v.v. BBQ.
naam: ………………. wil mee helpen bij de voorbereiding
………………. wil mee helpen tijdens de BBQ
Mathilde vd Burg Zonnebloemlaan 22 2343 GC Oegstgeest
e-mail: mvanderburg@telfort.nl tel: 5175678

