
Uitnodiging voor de DNIJ barbecue,  op 4 september.   

Beste DNIJ leden en sponsoren,  

Net als vorig jaar houden we onze jaarlijkse barbecue, alleen nu niet bij de 
kantine van WSV, we doen het nu bij onze eigen koek en zopie cabins. 
En we hebben natuurlijk onze eigen kleedkamers met sanitair beschikbaar. 
Schaatsers en skeeleraars: kom gezamenlijk naar het DNIJ BBQ feest. 
 
Barbecue: 
Zoals al eerder is aangekondigd organiseert DNIJ 4 september een barbecue. Als deze 
mail wordt verzonden zal het bijna over 3 weken al zover zijn. De locatie is nu voor het 
eerst op ons eigen skeeler- ijsbaan. Adres: De Voorwaarts, tussen WSV en Intratuin. 
Alle DNIJ leden met partner, ouders van jeugdleden,  introducés en wie erg betrokken is 
bij DNIJ is uitgenodigd. 
Zegt het voort omdat niet iedereen deze mail krijgt of op tijd leest. 
  
Kosten: 
DNIJ vraagt een bijdrage per persoon van € 12,- voor de barbecue. 
Kinderen nog op de basisschool betalen € 8,- 
Dit is inclusief koffie en 4 consumptiebonnen. Meer consumptiebonnen zijn op de bewuste 
avond verkrijgbaar voor € 0,50 per stuk. 
De barbecue graag contant betalen op 4 september. 
  
Tijdstip: 
18.30 uur gaat de barbecue aan. 
De baan gaat 4 september omstreeks 16.00uur open. Als er voldoende animo is van jeugd 
die tussen 17.00 en 18.00 uur willen skeeleren dan wordt er wat extra’s geregeld. 
Ook volwassenen die vooraf dan even willen skeeleren, dan is dat mogelijk. 
 
Progamma: 
Progamma tussen 17.00 en 18.00uur: dit hangt nog. Afhankelijk van hoeveel DNIJers zich 
opgeven voor de barbecue en of de trainers / jeugdcommissie zich hiervoor willen 
inzetten. 
Ideeën zijn welkom.  
Er kan bijvoorbeeld ringsteken op skeelers en met het skeelerpaard gedaan worden. 
 
 

Opgave: 
Graag aanmelden per email, en aangeven hoeveel personen en eventueel hoeveel 
basisschoolkinderen  meekomen. Ook vermelden als vegetarisch gewenst is. 
We maken wel kosten als het vlees besteld wordt, we rekenen er dan ook op dat u komt 
na uw aanmelding. 
Graag voor 20 augustus aanmelden i.v.m. reserveren en voorbereiden en inkoop 
drankjes (hoge uitzonderingen kan nog tot 27 augustus). 
Opgeven bij: Gert Westerink: gert-dnij@hetnet.nl 
Of bij vragen 055 3666171 na kantooruren. 
  
Praktische zaken: 
We hebben bankjes en enkele stoelen, maar neem een makkelijke tuinstoel mee als u die 
bezit. 
Vegetarisch. 
Betreft vegetarisch aanmeldingen daar wordt ook wat voor geregeld, dus laat dat geen 
beletsel zijn om je op te geven. 
  
Tot slot: 
We zien de aanmeldingen graag binnenkomen. 



En we gaan het barbecue hoekje zo gezellig mogelijk inrichten, ook afhankelijk van het 
weer. Bij slecht weer kunnen we ook onder de overkapping zitten van de cabins en of we 
maken een zeildoek extra. Dus een beetje regen mag geen probleem zijn. 
Vorig jaar een DNIJ barbecueavond naast  het (on)kruidenveld (de schop ging op 9-9-
2009 voor het eerst in de grond voor de skeeler- ijsbaan) en nu hebben we ons eigen 
barbecue op de strakke 400 meter betonbaan en ons eigen koek en zopie cabins 
beschikbaar. 
Zorgt dat u erbij bent om het echte unieke DNIJ gevoel mee te maken. 
  
Bestuur DNIJ. 
 


