
 
 

zaterdag 31 augustus 2019 

 
 

Op zaterdag 31 augustus 2019  zal het de zestiende keer zijn van ons Adelheidstraat straatfeest. We willen er dit jaar 
een zeer speciale editie van gaan maken.  
 
Het organisatiecomité  bestaat uit Jan en Jaap (8) en Jackie (18) 

   
Voor de salades, speciale vegetarische gerechten en andere bijgerechten lijkt het ons een goed idee om na het succes 
van de afgelopen jaren, ook dit jaar weer te vragen of een aantal mensen zelf de keuken in wil duiken om dit te 
verzorgen. Maar laat het wel even weten wat je gaat maken.  
Op de bon kun je aangeven wat je zelf wilt meenemen.  
Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die zelf meegenomen moeten worden:  

▪ bestek en glazen  
▪ (fris)drank, wijn, bier en/of koffie en thee 

Ook net als vorig jaar; het zou fijn zijn als de straat vanaf zaterdagmiddag 7 juli  15.00 autovrij is. In het geval van 
slecht weer hebben we dan ook voldoende ruimte om tenten op te zetten.  
Deze brief kun je ook lezen op onze prachtige site http://www.adelheidstraat-groningen.nl   
Zou iedereen per omgaande  de antwoordstrook met gepast geld (€ 5,00 per volwassene) willen inleveren bij: 
Jan en Jaap  op nummer 8  of Jackie op nummer 18. 
 
Bedankt alvast en we rekenen natuurlijk weer op een grote opkomst !  

 
Naam:______________________________________________________________________  
 
Huisnummer:________________________________________________________________ 
 
Email:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mobiel telefoonnummer:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.adelheidstraat-groningen.nl/


 
 
 
Ik kom (Wij komen) graag op het vijftiende Adelheidstraat straatfeest op zaterdag 31 augustus 2019.  
 
Ik (wij) neem (nemen) het volgende mee;………………………………………………………………………………… 
 
Ik (wij) kan (kunnen)verder zorgen voor;  
 

□ Vegetarische Barbecue hapjes  
□ Salade  
□ IJsjes voor de kinderen  
□ Olijven  
□ Rauwkost  
□ Soep, wat voor soep?.....................................  
□ Tapenade  
□ Kruidenboter  
□ Fruit 
□ Bonensalade (vegetarisch) 

□ Vegetarische salade 
□ Stokbroden  
□ Sauzen 
□ Vuurkorf 
□ Houtblokken 
□ Koelbox 
□ Iets geheel anders, namelijk………………. Of 
□ ……………………………………………………………. 
□ Ik help mee met de opbouw o.a. zeil ophangen 
□ Ik help mee met het opruimen 

 
 
Organisatiekosten*1 € 5  per volwassene , kinderen natuurlijk gratis.  €…….,00 

Totaal  €…....,00  

 
 
 

 

                                                 
1 De organisatiekosten bestaan uit: o.a. reprokosten, aanschaf diverse spullen e.d. en natuurlijk de kosten voor onze website 

http://www.adelheidstraat-groningen.nl 
 

http://www.adelheidstraat-groningen.nl/

