Beste Dorpsgenoten,
Op zaterdag 3 september a.s. vanaf 16.00 uur tot ong. 21.00 uur organiseert de Dorpsvereniging
de ‘BUURTEN BBQ’ voor Haarlemmerliede en omstreken. Een BBQ op de unieke locatie Fort Penningsveer. Een BBQ voor leden én niet leden. Graag willen we het 40-jarig bestaan van de Dorpsvereniging met u vieren! We willen de buurten en bewoners samen brengen, elkaar ontmoeten onder
het genot van een heerlijke BBQ, drankje en muziek.
Als bijdrage aan de kosten voor de BBQ vragen wij € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen
t/m 12 jaar. Consumptiemuntjes voor uw drankjes zijn op de 3e september tegen contante betaling
verkrijgbaar.
U kunt zich tot uiterlijk 14 augustus a.s. opgeven door een mail te sturen aan evenement@dorpsvereniging.nl. In de e-mail moeten uw naam/namen, adres, telefoonnummer, en (let op) het aantal
volwassenen en eventueel kinderen t/m 12 jaar staan. Opgeven en/of cash betalen voor de BBQ
is op de 3e september niet mogelijk!
Voor wie geen e-mail heeft…u kunt zich ook opgeven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen
en in te leveren bij één van de bestuursleden. Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar in ‘De Stoep’
(als deze open is).
Wilt u zo vriendelijk zijn het totaalbedrag, de bijdrage aan de BBQ, vóór 21 augustus over te maken
op rek. no. NL77 RABO 0118 3086 96 t.n.v. Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude
onder vermelding van uw naam, adres en aantal personen waarvoor u betaalt. Na ontvangst van uw
bijdrage aan de BBQ is uw deelname definitief. We hopen dat u er bij bent, 3 september op Fort
Penningsveer!
Voor vragen of meer info: 023-532 75 83 of 06-403 79 089.
Bestuur Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Theo Vink, Gerard de Vries, Mieke Houtkamp, Chris Buzink,
Mark van Nobelen, Hans Wilms Floet & José Molenaar

Naam:
Adres:
Tel.:
E-mail adres:
Ik kom graag naar de BBQ met
Aantal volwassenen:

personen
Aantal kinderen:
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