ROCH BBQ 2020

(zaterdag 29 augustus 2020)

Beste ROCH-leden,

Locatie: BBQ 2020 - Restaurant ’t Kompas, Julianalaan 58, Kaagdorp

Geen ALV:
Na veel wikken en wegen zal de ALV naar een later tijdstip worden verplaatst,
mede omdat het jaarverslag en de financiële cijfers hun weg al eerder in
schriftelijke vorm naar u gevonden hebben. In een separaat schrijven zullen wij
op onze overwegingen nader ingaan en u informeren over de stand van zaken.
Behoefte aan een evenement:
De taxatie dag bij Classic-Rover was een groot succes, ruwweg een dubbel aantal
bezoekers in vergelijking met vorig jaar. Onze dank aan de familie Löwik en hun
gastvrijheid maar ook een signaal dat er behoefte is elkaar weer eens te zien.
Andere locatie BBQ:
De BBQ gaat wel door en wij vertrouwen erop dat u de datum van 29 augustus
2020 al lange tijd in uw agenda had genoteerd. De locatie is wederom gewijzigd
omdat de recent tropische periode ons tot het inzicht heeft gebracht dat een
airconditioned ruimte, die uitsluitend verlaten mag worden om op een terras
met maximaal 6 personen te mogen roken, nu niet de ambiance is die wij u graag
willen aanbieden.
Corona:
Uiteraard proberen wij de Corona regels strikt te handhaven om de BBQ niet
alleen gezellig maar bovenal veilig te kunnen houden. Deze locatie geeft ons de
mogelijk bij slecht weer binnen te zijn maar wel met een open verbinding naar
het terras. Bij mooi weer is er voldoende plaats op het terras dat direct aan het
water gelegen is.
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Een toplocatie op het Kaageiland direct aan de Kager plassen, ook voor de
jongeren, kinderen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, vader en moeder, kennissen
etc. De meeste Rover’s hebben 4 zitplaatsen, dus komt allen.

RESTAURANT ‘T KOMPAS - ROCH BBQ BUFFET 2020
Bij mooi weer wordt vanaf aan het water gelegen terras, vanaf de buitengrill het
barbecuebuffet geserveerd.
Barbeque:






Saté van malse kipfilet
Spareribs
Biefstuk van het Aarlanderveens rund
Hamburger van 100% Angus beef
Garnalenspies

Voor onze vegetarische gasten zijn er vleesvervangers.
Bij de barbecue wordt geserveerd:
 Aardappelsalade
 Huzarensalade
 Crudités
- Sla
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- Tomaat
- Komkommer
- Rode ui
- Paprika
- Feta kaas
- Pijnboompitten
- Dressing,
 Stokbrood met kruidenboter,
 Warme & koude sauzen
 Frites
Het kleurrijke dessertbuffet bestaat uit :







verschillende soorten ijs,
bavarois,
slagroom,
vers fruit,
wafels
vuurwerkfonteinen.

Dit alles voor de prijs van € 32,00 per persoon voor volwassenen.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar € 16,00 per kind.
Kinderen onder de 6 jaar gratis.
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Dagprogramma
12:00 – 13:00

Ontvangst met koffie en gebak bij het Rovermuseum aan de
Venenweg 4a, 1161 AK te Zwanenburg. De koffie en gebak
worden geserveerd uit de Citroen HY 3.5 (Rover) V8 en wordt
u aangeboden door de ROCH.

13:00 – 14:00

Rondrit van het Rovermuseum naar het Kaageiland, parkeren
op de parkeerplaats bij van Lent Jachtbouw.

14:00 – 14:15

Oversteek met het pondje van Kaag naar het Kaageiland.

14:15 – 16:15

Rondleiding over het Kaag eiland, u wordt meegenomen in
de geschiedenis van de IJstijd tot heden. Kosten € 5,00 p/p.
Of
U kunt een bootje huren en zelf het eiland verkennen of
neerstrijken op het terras van Restaurant ’t Kompas.

16:15 – 17:30

Verzamelen op het terras, vrienden onder elkaar.

17:30 – 19:30

BBQ
Uiteraard mag u ook rechtstreeks naar de rondleiding of
BBQ komen. Het is ongeveer 8 minuten lopen van de pond
naar het Restaurant. Indien dit voor u bezwaarlijk is, dan
kunt u dit opgeven en zorgen wij voor vervoer van de pond
naar het restaurant en naar afloop visa/versa.

19:30 -

Facultatief
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