Zaterdag
24 juni
2017
Locatie:

-UITNODIGING-

Oosterholtseweg
40
o

Tijd:
Wijkgemeente BBQ
In 2015 zaten we heerlijk in het zonnetje, in 2016 in de
stromende regen, maar beide keren was de bbq voor
de wijkgemeente een groot succes. Daarom willen we u opnieuw
van harte uitnodigen voor de derde keer op rij. We beginnen D.V.
zaterdag 24 juni om 15.15 uur de dag met wat drinken en
lekkers, om vervolgens rond de klok van vier uur de
barbecue aan te steken.

Vervoer:
Omdat er geen parkeergelegenheid is, roepen we iedereen
nadrukkelijk op om vooral te voet of met de fiets te komen!
Wilt u komen, maar heeft u vervoer nodig, dan kunt u dit
laten weten bij uw aanmelding. Wij halen u graag op!

Kosten:
Om deze BBQ mogelijk te maken zal er per persoon een bedrag
gerekend worden.
Het bedrag kan op dezelfde dag contant (liefst gepast)
betaald worden.
Volwassene (18+) € 10,00
Kind (8+)
€
5,00
Kind (8-)
€
2,00
Gezinsprijs max. € 30,00
(2 volwassenen en kinderen onder de 18 jaar)

15:15-19:30

Van

te

WELKOM

Opgeven voor
10 juni 2017

Wijkgemeente

BBQ

Aanmelden:
Het is voor de voorbereiding van groot belang dat wij
vernemen wie aanwezig hoopt te zijn. Voor de aanmelding
kunt u naar de website van onze kerk www.dorpskerk.nl
Daar vindt u een link waarmee u het aanmeldformulier
kunt doorlopen.
Geef u op voor D.V. zaterdag 10 juni 2017!
Wilt u bij uw opgave de volgende gegevens invullen en
aangeven of u zou willen helpen bij één van de
genoemde taken?
BBQ (aantal personen en leeftijd)
Instrumentaal meespelen bij het zingen
Helpen klaarzetten donderdagavond/ vrijdagavond
voor BBQ
Helpen klaarzetten om 10:00 uur op dag van BBQ
Helpen opruimen om 19:30 uur na BBQ
Helpen opruimen maandag na de BBQ
Opmaken van salade
Iets lekkers voor bij de koffie bakken
Wilt u op gehaald worden?
Dieet
Uw e-mailadres of telefoonnummer
Grillers voor bij de BBQ

U kunt u ook aanmelden op het volgende emailadres:
Bbqwijk1@gmail.com
Voegt u dan bovenstaande gegevens alstublieft toe.
Telefonisch kun u zich aanmelden via het nummer:
(038)2000390.
Wij hopen dat u, net als ons, uitziet naar deze
gezellige ontmoeting.
Graag tot D.V. zaterdag 24 juni 2017 op de
Wijkgemeente-BBQ!

Hartelijke groet,
Matthea van Dijk
Albert Dekker
Elisabeth Doorneweerd
Willy Kreeft
Alberdien uit de Fles
Josine Drogendijk
Erika Lubbers
Willem v.d. Belt
Mieke Molhoek

