Wat te doen bij de organisatie van de straatBBQ/borrel

•

Tijdig (let op de inleverdata in het bulletin) een stukje schrijven voor in het
Gruneriebulletin over de Straatbarbecue en voorafgaande buurtborrel. Stukje inleveren
bij Grunerielaan 21 of per e-mail aan info@gruneriebuurt.nl

•

Het aanvragen van de vergunning bij de gemeente wordt in het begin van het jaar
geregeld (net als voor de andere activiteiten) door Peter vd Wetering, Grunerielaan 17.
Er wordt in het algemeen voor twee data vergunning gevraagd om ivm
weersomstandigheden te kunnen uitwijken! Let op: uiterlijk één dag tevoren de
gemeente omtrent de juiste datum informeren (zie in de vergunning). info:
www.buienradar.nl

•

Liefst met een paar buurtbewoners de middag/avond voorbereiden: wat gaan we doen,
wat is er nodig etc. Hulp nodig? Er is een lijst met mensen uit de buurt die willen
helpen (verkrijgbaar: Grunerielaan 21). Kijk voor suggesties ook op onze website
www.gruneriebuurt.nl/Straatbarbecue.htm

•

De borrel bijvoorbeeld om 17.00 uur laten beginnen met aansluitend de BBQ om 18.00
uur.

•

Bij Party Verhuur Leiden telefoon: 5769386 bestellen: 14 tafels en 28 banken en 4
statafels (deze laatste nodig als er vooraf een borrel is). Bezorgadres afspreken: meestal
bij Dirk Jan de Ruijter, Van Cuycklaan 5

•

Iets extra’s bestellen b.v. bij De Mon verhuur in Hillegom telefoon 0252415762; zie
ook www.de-mon.nl/

•

Spelmateriaal lenen kan bij Cleyn Duyn in Katwijk telefoon 4014856.

•

Voor de BBQ in te kopen: 4 pakken witte broodmix , 10 kilo houtskool, 1 pak suiker, 5
kilo briketten, 1 pakje roomboter , 50 aanmaakblokjes, Servetten (100), 2
aluminiumfolie, 3 zakken marshmallows (300 gram), lange saté stokken (100), 60
ijsjes.

•

Bij Slagerij Arbouw in Voorschoten telefoon: 5813522 een houtskoolbarbecue
bestellen

•

Bij Gall en Gall telefoon 5150537 bestellen: Biertap en 4 keer 10 litervaten en een tray
bierglazen.

•

Voor de (eventuele) borrel vooraf in te kopen: 8 witte wijn, 6 rode wijn, 4 rosé, 4 jus d
órange, 4 spa rood, 4 pakjes zoute stengels, 4 zakjes nootjes, 50 plastic glazen (bij de
Sligro). Laat mensen een eigen glas meenemen!

•

Nodig voor het feest en aanwezig op Grunerielaan 17: een gasbarbecue met gasfles,
50 stokken om het deeg aan te bevestigen voor het broodjes bakken, ongeveer 40
stenen om op het aluminiumfolie te leggen om 2 of 3 vuurtjes te maken. Een
muziekinstallatie, microfoon, slingers om de straat te versieren, afzetborden, afzetlint,
tafel kleedjes, ton voor vrijwillige bijdrage in te storten, geldbakje om bij de biertap te
zetten .

•

Partytenten: klein 3 x 6 meter en grote 5x 10 meter (in dien nodig) zijn op
Grunerielaan 21. In ieder geval de kleine tent nodig voor de muziekinstallatie en
biertap onder te zetten.

•

De kosten kunnen (binnen het beschikbare budget!) gedeclareerd worden bij:
Grunerielaan 21 (overzichtje van de kosten maken, bonnetjes overleggen, aangeven
naar wie en welk rekeningnummer het e.e.a. moet worden overgemaakt).

Gemaakte aanvullingen:
Op de dag zelf:
- Beginnen met afzetten van de straat en opzetten tent om 15.00 uur. Die tijd heb je
echt nodig.
- Het is het handigst de stokbroodjes thuis op de stokken te draaien en te bewaren
tussen vochtige theedoeken om te voorkomen dat ze doorrijzen.
- De suiker in een handige doseerpot doen.
- Boter met mes in een doosje
- 4 kannen limonade voor de kinderen maken
- meenemen: vuilniszakken, schaar, touw, plakband, punaises voor de tafelkleden,
een bouwlamp is handig bij het opruimen, verlengsnoeren (Dirk Jan)
NAV 2008:
Thema Place du Tetre was heel leuk. Veiling was leuk. Tekenaar erbij was een succes.
Kinderen hebben geschilderd, waren ze wel snel mee klaar.
Leuke franse muziek (CD Peter)
Voor het eerst een tafel gemaakt waar iedereen zijn salade op kon zetten. Zag er gezellig
en lekker uit. Voor herhaling vatbaar.
Opstelling tafels: de lange tafels meer naar het kruispunt zetten en de saladetafel in zicht
van de tafels zetten ( vrijstaand aan de kop) De saladetafel stond nu verstopt tussen de
borreltafels en de barbeques.
De flessen wijn van de (gratis) borrel zijn op de tafel blijven staan en alles is ook
opgegaan.
Volgende keer de flessen weghalen?

Om 21.00 uur waren de 4 vaatjes bier op. Bij mooi weer misschien een extra vaatje
nemen voor de zekerheid.
Beter aandacht vragen voor een vrijwillige bijdrage en aandacht voor de bierbijdrage. ?
Ook iets hartigs voor de kinderen nemen bij de borrel, bijv zakjes chips? Of gewoon
extra zoute stengels nemen?
Veel succes en plezier met de organisatie
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