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In juli is er geen ONS verschenen en dus ook geen nieuwsbrief rondgebracht. 
Vandaar deze extra nieuwsbrief om nog eens te wijzen op onze 
 

JAARLIJKSE BARBECUE   
 

Na twee lange jaren dit hebben moeten missen, organiseren we op vrijdag 19 augustus 

aanstaande weer onze jaarlijkse barbecue die plaatsvindt in de tuin van het Cultuurcentrum.  

Alleen bij minder goed weer zullen we moeten uitwijken naar de aula.  
Deelname aan de barbecue is alleen voor leden van onze Seniorenvereniging.  
De barbecue wordt verzorgd door kwaliteitslager Ernst Jansen uit Baarle-Nassau. En als extra 
een ijsje van D’n Italjaan uit Baarle. 
 

  
                   In 2019 was de laatste barbecue                                    En het was gezellig 

 
We zorgen voor een muzikale omlijsting, voorlopig nog een verrassing. En ook is er weer, zoals 
we gewend zijn, een grote loterij met leuke prijzen. 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
14.00 uur  Opening en welkomstwoord 
14.15 uur  Openstelling van de koffie/thee- en drankenbar 
+/- 14.30 uur   Verkoop van loten voor de loterij 
+/- 15.45 uur    Start van een lekkere en uitgebreide barbecue met diverse  
   salades, stokbrood, sauzen en groentes. 
+/- 16.30 uur    Trekking loterij en tevens is dan de ijscokar geopend  
+/- 17.30 uur     Afsluiting van deze middag. 
De kosten voor deze gezellige middag bedragen € 20,00 per persoon. Je krijgt hiervoor een 
uitgebreide barbecue met stokbrood en salades, groente-buffetten plus een ijsje en drie 
consumptiebonnen. 
N.B. In de tuin kunnen er velen aan de barbecue deelnemen, in 2019 waren het er ± 150. Binnen 
de aula is er echter plaats voor maximaal 110 personen. We zijn daarom genoodzaakt te stoppen 
met inschrijven op het getal 110. Komen er meer inschrijvingen dan worden die op een soort 
wachtlijst gezet. En bij mooi weer kunnen die gewoon aan de barbecue deelnemen. Personen die 
op de wachtlijst worden geplaatst, krijgen hierover bericht.  
 



 
Inschrijving verplicht 
 
Je kunt je inschrijven door vóór 4 augustus € 20,00 per persoon over te maken op rekeningnr. 
NL48 RABO 0103 8906 53 ten name van Seniorenvereniging Baarle-Nassau onder vermelding 
van BBQ en duidelijk je naam en adres. 
Mocht dit niet lukken kun je ook een enveloppe met je naam en adres samen met het geld in de 
brievenbus deponeren bij onze penningmeester Jos Klaasen, Kapelstraat 26 te Baarle-Nassau.   
Teruggave hiervan bij verhindering is niet mogelijk omdat wij dan onze bestellingen bij de 
leveranciers al hebben gedaan.  
Wij hopen allen weer in groten getale te mogen begroeten op deze middag.  
 

 
 

  

 


