Beste Roverleden,
Nadat we weer enigszins hersteld zijn van het fantastische evenement bij
Huize Doorn, waar niet minder dan 60 Rovers aanwezig waren, hebben wij
het genoegen u hierbij uit te nodigen bij de jaarlijkse BBQ en rondrit.

In tegenstelling tot de aankondiging(en) o.a. in de Viking en onze agenda op
de Website hebben wij besloten toch te kiezen voor een andere locatie, de
datum blijft ongewijzigd.
De ROCH BBQ wordt dit jaar gehouden bij restaurant View te Almere, start
en eindpunt van de rondrit zijn eveneens bij “View”, uitleg over het besluit
om voor een andere locatie te kiezen vindt u onderaan dit bericht.

De kosten voor leden en hun introducees bedragen € 23,50 p/p exclusief
drank, voor niet-leden € 2,50 inschrijfgeld p/p overige deelname kosten
gelijk aan leden. Vegetarische wensen in overleg met Hans.
Inschrijven via Hans Plas evenementen@roverclub.nl of via 06 54 66 89 66
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Agenda:
Verzamelen, koffie of thee

11:00 – 12:00 uur

Rondrit 80 km, maar mag onderbroken worden

12:00 - 16:00 uur

Borreluurtje

16:00 – 17:00 uur

Aanvang BBQ

17:00 uur

BBQ menu
VLEES
Gemarineerde kip spies, malse runder hamburger,
mediterraan gekruide kipfilet, mild gekruid runder worstje
SALADES
Koude pastasalade, frisse aardappelsalade, groene seizoen salade
SAUZEN
Knoflooksaus, cocktailsaus, BBQ saus
VERS GEBAKKEN BROOD
Stokbrood en kruidenboter
Toelichting op besluit voor een andere locatie:
Tuinderij de Lier bood geen alternatief voor het “verplicht” en
“alcoholhoudende” drank arrangement van € 18,50 per persoon. De mening
van uw bestuur is dat de mate waarin alcohol houdende dranken door de
aanwezigen zelf besteld en genuttigd worden als eigen verantwoordelijkheid
van de deelnemers mag worden gezien.
Als club willen wij niet aanmoedigen dat er onbeperkt alcohol beschikbaar
is en een glaasje extra “gratis” is. Wij zien graag dat onze leden en de overige
weggebruikers veilig thuiskomen.
Wij vertrouwen op uw begrip voor dit besluit, hetgeen onverlet laat dat de
Tuinderij in de Lier zeker een bezoek waard is…..
Namens het bestuur,

Richard Lezer,
Voorzitter.
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