Beste Dorpsgenoten,
Op zaterdag 23 auguslus, (een week na de het einde van de zomervakantie) v.a. 16.00 tot + 21.00
uur organiseert de Dorpsvereniging onze 'BUURTEN BBQ'voor Haarlemmerliede en omstreken op
de unieke locatie van Fort Penningsveer. Graag willen we iets doen om de buurten en bewoners
samen te brengen in het dorp en nodigen je dan ook van harte uit! Kom en maak kennis (of zie
elkaar weer) onder het genot van een heerlijke BBQ en een drankje.
Als bijdrage aan de koslen voor de BBQ vragen wij € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen
tlm 12 jaar. Dit is exclusief drankjes ... maar wel inclusief vakantie verhalen, muziek en gezelligheid!
Je kunt je lol uiterliik 3 auqustus opgeven door een mail te sturen aan evenement@dorpsvereniq

inq. nl

ln de e.mail moeten staan: je naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen oesolitst in
volwassenen en kinderen. Voor wie geen e-mail heeft ... u kunt zich ook opgeven door het inschrijfformulier in te vullen (deze is verkrijgbaar in "De Stoep") en in te leveren bij Elly van Schie. Dit kan
als er een activiteit is in "De Stoep'. Uiteraard kan het foÍmulieÍ ook worden ingeleverd bij één van
de bestuursleden.
Je totaal bijdrage aan de BBQ graag voor 7 augustus op rek. no. NL77 RABO 0118 3086 96 overmaken o.v.v. je naam. adres en aantal personen. Als er niet op tijd betaald is voor de BBQ kun je
niet deelnemen. Opgeven of cash betalen voor de BBQ op de 23e is niet mogelijk! Consumptiemuntjes zijn uiteraard op de 23" tegen contante betaling verkrijgbaar.

We hopen dat je er bij bent! Voor meer info: 023-532 75 83 of 06403 79 089.

Naam

Adres
Tel. No. :
e-mail adres:
lk kom graag naar de BBQ met
Aantal volwassenen:

personen
Aantal kinderen:

Georganiseerd door Dorysvereniging Haademmediede en Spaamwoude

