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Buurt BBQ Gheynspark

Net voor de vakantie is jullie gevraagd via een datumprikker om je voorkeur voor de jaarlijkse buurt BBQ aan 
te geven. Je kon kiezen tussen 18 september of 25 september. De meeste hebben de voorkeur aangegeven 
voor 25 september. Dus het wordt 25 september!
Vanaf 18.00u zullen we de BBQ aansteken en gezellig samen zijn op het grasveld.
Nu kan het zijn dat je de datumprikker niet hebt ingevuld omdat je het vergeten was, maar je toch op de 
25ste september  wilt mee BBQ'en. Dat kan natuurlijk nog!

Binnen het bestuur hebben we besproken om deze BBQ "coronaproof" te organiseren, met inachtname van 
de 1,5m regel. Wanneer de tent zal worden opgezet, zullen er ook geen wanden in worden gemaakt, om 
zoveel mogelijk ventilatie in de tent te houden, wanneer er mensen onder staan. Ook zullen de verschillende 
tafels verspreid over het grasveld worden neergezet. Bij de BBQ zal zoals ook reeds aangegeven in de 
datumprikker, maar 1 persoon staan te bakken (voorstel is, of Marijn of Joost). Daarnaast zal het vlees in 
"shifts" worden gebakken, dus bijvoorbeeld eerst de worsten en dan de lapjes, enz.

En dan de leverancier van de BBQ. We hebben in het verleden verschillende leveranciers gehad, met elk hun 
voor- en nadelen. Met in het achterhoofd de coronaregels, zijn we voornemens om dit jaar bij AZ BBQ het 
geheel te bestellen, dus vlees, salades, BBQ, porselein borden en metalen bestek. En dan ook voor 1 soort 
menu voor een prijs van: € 14,25 p.p.

Dit menu bestaat uit:

1 Kipfilet in Curry marinade
1 Filetkarbonade Texas style
1 Indiase Kip Satay
1 Mexicaanse Barbecueworst
1 Verse Hamburger

Komkommersalade in roomsaus
Pasta salade
Amsterdamse Ui salade
Huzarensalade
Duitse Kartoffelsalade
Vers Fruit
Perziken

Smokey barbecuesaus
Cocktailsaus
Pindasaus
Kruidencrème
Stokbrood

https://www.barbecue.nl/menus/klassiek-bbq-menu/ 

https://www.barbecue.nl/menus/klassiek-bbq-menu/


Dus de vraag aan iedereen (ook diegene die via de datumprikker hebben gereageerd)
- wanneer je niet hebt gereageerd via de datumprikker, en je wilt toch komen eten, geef dit door (via email of 
appje)
- met hoeveel personen kom je (volwassenen en kinderen)?
- hoeveel BBQ pakketten wil je per gezin?

De kosten van de BBQ zijn voor de deelnemers. Vanuit de vereniging worden ook de hamburgers en frikandellen 
voor de kinderen gefinancierd. 

GEEF JE INFO DOOR VOOR 18 SEPTEMBER! via een email naar marijnwittgen@gmail.com of via een briefje in 
de bus bij nr 15. Graag het geld gepast in een enveloppe (voorzien van naam en hoeveelheid menu’s) inleveren 
bij Gheynspark 15. Er kan ook een tikkie worden gestuurd (geef dit aan via email of 06-24530713 = Marijn 
Wittgen)

mailto:marijnwittgen@gmail.com?subject=Aanmelding%20BBQ%202020

