
BIJLAGE BIJ CIRCULAIRE NR. 168 

Ook dit jaar weer een BBQ! 
 

Beste buurtbewoners, 
 
Op zaterdag 15 juli 2017 is het weer zover! Dan gaan we het grasveld 
weer omtoveren tot een gezellig plein waar we met z’n allen gaan 
barbecueën. 
 
De kosten van de barbecue zijn geheel voor eigen rekening dit jaar. 

 

Dit jaar hebben we wederom gekozen voor BBQ leverancier, “Slagerij Wilde” 

(www.slagerijwilde.nl/barbecue) uit Helmond. Er kan weer een keuze gemaakt worden 
uit verschillende menu’s, zie bijgaande lijst. Voor de kinderen zullen er weer frikadellen 
en hamburgers worden gehaald, dit wordt door de vereniging betaald. Graag wel het 
aantal kinderen opgeven. 
 
Als extra optie is de “nuloptie” toegevoegd voor als je alles zelf wilt doen (ook de salades 
en de sausjes!). 
 
In de loop van de dag zal de tent worden opgebouwd, wanneer je zin hebt om mee te 
helpen, schroom niet, je bent van harte welkom! 
 
De gezelligheid start om 17.00uur. De barbecue start om 18.00u. Wanneer je mee doet 
met de barbecue willen we je verzoeken om je tafel en stoel in de loop van de middag bij 

de tent op het gras veld te zetten. Hierdoor kunnen we met z’n allen om 18.00u 
beginnen met eten.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ja wij komen naar de barbecue 
 

Naam: _____________________________________ 

 

Huisnummer : ____   aantal kinderen: ________ 

Pakket populair  ……x á € 10,95 totaal €………… 

Pakket Favoriet  ……x á € 11,95 totaal €………… 

Pakket C  ……x á € 0,00  totaal €………… 

Totaalbedrag     €……….. 

      
 

Wij vragen je om per email (op marijnwittgen@gmail.com ) ALTIJD te 

reageren. Ook wanneer je niet aan de BBQ wilt deelnemen.  

 

Wil je deelnemen aan de BBQ, lever dit strookje in bij Marijn Wittgen 
(Gheynspark 15) VOOR 4 juli 2017! 
 

Afmelden graag via de email. 
 

http://www.slagerijwilde.nl/barbecue
mailto:marijnwittgen@gmail.com


 

Gheynspark BBQ 2017 

 

Menu - Populair   € 10,95 p.p. 

Vlees Salades Extra: 

 varkensfilet 

gemarineerd 

 1 kipsate 

 hamburger 

 speklapje gemarineerd 

 braadworst 

 

 rauwkostsalade 

 kartoffelsalade 

 huzarensalade 

 pasta salade 

 perzikstukjes 

 

 

 knoflooksaus 

 satesaus 

 joppiesaus 

 zigeunersaus 

 

Stokbrood en kruidenboter 

  

  

Menu  - Favoriet  € 11,95 p.p.  

    

Vlees Salades Extra: 

 speklapje gemarineerd 

 houthakkersteak 

 hamburger 

 kipsaté 

 bacon guiness 

 

 

 

 rauwkostsalade 

 kartoffelsalade 

 pastasalade 

 huzarensalade 

 perzikstukjes 

 

 knoflooksaus 

 satesaus 

 joppiesaus 

 zigeunersaus 

 

Stokbrood met 

kruidenboter 

 

Menu  - C  € 0,- p.p.    

Vlees – eigen voorziening Salades– eigen voorziening Extra– eigen voorziening 

    


