
Zaterdag 3 september 2005 

 

Voor je ouders hebben we een gratis kopje koffie of thee en voor jou staat de ranja klaar. 

 

Zaterdag 3 september 2005 van 18:00 tot 21:00 
 

Babuti organiseert op veler verzoek een buurt BBQ. Deze heeft plaats in de feesttent op het grasveld 

tegenover Bastertkamp 30. Komt u ook?? U kunt dan tot en met 21 augustus waardebonnen kopen in 

de noodzakelijke voorverkoop. Hiermee koopt u al vanaf  € 5,- voor leden en € 6,- voor niet leden 

een BBQ – bord met daarop 5 stukken vlees en een consumptiebon voor het eerste drankje. Voor de 

kinderen hebben we bovendien een kinderschotel waar u als Babuti lid slechts € 2,- voor betaald en 

niet leden € 2,50. U krijgt hiervoor patat met 2 snacks naar keuze. Sausjes, salades en stokbroodjes 

zijn gratis. Ook zal er een Islamitische schotel worden aangeboden het is echter nog onbekend wat de 

samenstelling zal zijn, wel staat vast dat de prijs ook voor deze leden € 5,- zal zijn en € 6,- voor niet 

leden. Het loont zich dus om gebruik te maken van het gratis lidmaatschap van Babuti. Op de avond 

zelf zal er slechts een beperkt aantal extra schotels zijn besteld u dus op tijd! U kunt dit doen door 

het invullen van de bijgevoegd antwoordstrook en gepaste contante betaling tot en met 21 augustus 

a.s. tegoedbonnen kopen bij de volgende bestuursleden:  

 

Anton Lans, Bastertkamp 15 

   Henk Kok ten Busschekamp 19 

 

Let Op! Er kan helaas geen restitutie plaats vinden!! 

 

Ik meld mij aan als lid van bewonersvereniging Babuti (Vergeet uw handtekening niet a.u.b.) 

Fam./Dhr./Mw.(door halen wat niet van toepassing is) 

Naam: ______________________________  Adres: ______________________________________ 

Postcode: _| _| _| _|  _| _| Telefoonnummer: _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| Datum; _| _| - _| _| - _| _| _| _|  

Handtekening: 
 

Het lidmaatschap over 2005 is gratis. Jaarlijks zal door de leden in de ledenvergadering worden bepaald of er 

contributie wordt ingevoerd. Lever deze bon in op ten Busschekamp 19 of Bastertkamp 15 (met uw BBQ-bon). 

Van 14:00uur  17:00uur 

Kom jij ook? We hebben onder andere weer een springkussen, 

leuke spellen en…. Als alles goed gaat een gave klimwand! Dat 

mag je niet missen! 


