BinnenBunnik
BuurtBarbecue
30 augustus 2014
Beste buurtbewoners,
Op zaterdag 30 augustus 2014, vanaf 17:00 uur, organiseert de Wijkvereniging
BinnenBunnik op het Zwarteveldje de jaarlijkse buurtbarbecue voor haar leden.
Net als vorig jaar komt het eten en drinken zoveel mogelijk uit onze eigen omgeving.
Het vlees komt van de Biologische slager uit Zeist en voor de vegetariërs rekenen
wij weer op een goede oogst uit de diverse moestuinen in de buurt.
De kosten voor de barbecue zijn: 15,00 per volwassene, € 5,00 per kind t/m 8 jaar en
€ 8,00 per kind t/m 12 jaar. Hiervoor krijg je biologisch topvlees of vegetarisch
grillgerechten, verse groente(bij)gerechten, drank naar keuze en ben je verzekerd
van een gezellige namiddag. Dus, aarzel niet en geef je snel op voor de
BinnenBunnikse BuurtBarbecue.
Aanmelden kan met de achterzijde van dit formulier. Daar kun je ook aangeven of je
een korte ‘dienst’ (max. 45 min) wil draaien op de BBQ zelf, zodat de organisatoren
ook de gelegenheid hebben te eten.
Ook dit jaar organiseren we de Hans van Aalst veiling. Meegebrachte spullen worden
geveild en krijgen een nieuwe eigenaar. De opbrengst van de veiling gaat naar KWF
kankerbestrijding. Heb je spullen die je niet meer gebruikt? Neem ze dan mee voor
de veiling.
We vragen iedereen eigen bord, bestek en beker/glas mee te nemen, zodat we het
plastic afval zo veel mogelijk kunnen beperken.
Deze informatie is ook terug te vinden op www.binnenbunnik.nl
De BinnenBunnik BBQ commissie wenst jullie een goede vakantie.
We horen de vakantieverhalen graag op 30 augustus, tot dan!

>>>inschrijven na 23 augustus is niet mogelijk i.v.m. besteltijd eten en drinken!

Aanmeldingsformulier
BinnenBunnik BuurtBarbecue
Wil je de BBBBBQ ook dit jaar niet missen? Meld je dan uiterlijk 23 augustus 2014 aan.
Dit kan op twee manieren.
1. Vul onderstaand formulier in en lever deze met contante betaling in bij Tom en Stans, Van
Beeck Calkoenlaan 12. Je krijgt bij aanmelding een betalingsbewijs dat toegang geeft tot de
barbecue op 30 augustus.
2. Stuur een email naar activiteiten@binnenbunnik.nl met de volgende gegevens:
- Voornaam, achternaam en leeftijd deelnemers met keuze vlees of vegetarisch
- Geef aan bij welke activiteiten (die hieronder staan vermeld) je kunt helpen
- Maak het geld uiterlijk 23 augustus 2014 over op: bankrekening NL57INGB0008978575. tnv
wijkvereniging BinnenBunnik onder vermelding van BBBQ 2014. Uw inschrijving is pas
definitief als het geld binnen is. Contant afrekenen op de dag zelf is niet mogelijk.
Ja, ik/wij kom(en) 30 augustus naar de barbecue!
Vul hieronder aantal deelnemers en keuze voor vlees of vegetarisch in.


( __ x) vlees ( __ x) vegetarisch

____ kinderen t/m 8 x € 5,00



( __ x) vlees ( __ x) vegetarisch

____ kinderen t/m 12 x € 8,00



( __ x) vlees ( __ x) vegetarisch

____ volwassenen

x € 15,00

Is je kind jonger dan 9 maar een grote eter, kies dan voor kind t/m 12 , dan krijgt hij/zij meer
vlees.
Ik/wij ………………………………………..(naam) willen graag help(en) bij:
O het opbouwen
O het barbecueën
O de bar
O het buffet
O het opruimen
O activiteiten voor de jeugd
Namen van de eters: 1 …………………………………………………………
(we maken naambordjes) 2 …………………………………………………………

3 ………………………………………………………....
4 ………………………………………………………....
5 …………………………………………………………
6 …………………………………………………………
adres: ………………………………………………………………………..…
telefoonnummer: ……………………………………………………………………
e-mailadres: ……………………………………………………………………….……

