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De BBQ en de WiNA-dag.
Dagklapper
• smorgens voor de lessen: levering koffiekoeken
• smorgens voor en tussen de lessen: ontbijt
• de hele dag door: Films worden gedraaid, spelletjes gespeeld zowel binnen als
buiten.
• Onder de middag: Osmo gaat naar de winkel om vlees en groentjes.
• Na de middag: Iedereen die er rondloopt helpt met het snijden van de groentjes
en het op stokskes steken van brochetten.
• Vanaf 17u: tafels klaarzetten en Akke steekt de BBQ aan.
• Vanaf 18u: Begin van de shiften.
• Rond 21u: Iedereen ruimt op.
• Rond 21u45: We sturen een paar van ons mee met de kindjes naar de clubavond.

Koffiekoeken en stokbrood voor de bbq
Akke en Sven gaan kijken bij hun warme bakker of hij het ziet zitten om zoveel koeken te
maken en ze ook te leveren. Eventueel indien nodig vraagt Osmo de auto voor dinsdagochtend. De bestelling:
• Croissants: 100
• Chocoladekoeken: 100
• Lange swissen: 100
• stokbroden: 100

Collruyt
Dobbie informeert bij GBK hoe zij aan die korting geraakt zijn. Akke en Sven bestellen het
vlees. Osmo gaat het halen op de dag zelf samen met de groentjes. Ondanks het voorstel
van bart om een koe te kopen houden we het voorlopig toch maar op iets kleinere stukjes
vlees.
• Worsten: 120
• Brochetten: 120
• Hamburgers: 120
• Groentjes: Sla(1 bak is meer als voldoende), Tomaten, komkommer, geraspte wortelkes (Voor de juiste hoeveelheden zie wiki. Osmo kijkt ook of hij grote kom voor
groenjtes kan meebrengen.
• Chips: Kleine zakjes om tijdens de films en of spelletjes te verkopen.
• Drank: frigo aanvullen met cola, bier, cola-light, maar eerst zien wat er nog over is
van op weekend
• Sausjes: Majo en ketchup en twee rolletjes lookboter voor het praesidium.
• Vegetarisch: Koop een aantal vegi-burgers voor de vegetariërs.
• Attributen voor buiten te spelen: Koop bal en frisbee.

Wat we zelf moeten meebrengen.
Iedereen brengt zoveel mogelijk gerief mee.
• Voor de bbq: potten, pannen en kommen, patattenmesjes, lepels, keukenhanddoek,
snijplankjes
• Spelletjes:Idereen kijkt voor zoveel mogelijk gezelschapsspelletjes, boeken kaarten
ed. Nico vraagt eens in café of je er daar kan uitlenen.

De filmmiddag.
• Akke vraagt eens of we de A2 mogen gebruiken en indien dat niet mag moeten we
nog een projector bemachtigen. Wie zorgt daarvoor voor die projector.
• Nico kijkt voor films. Liefst dingen die iedereen graag ziet en houdt ons op de hoogte
van zijn keuze.

BBQ
We vragen eerst nog eens aan fem of we haar bbq mochten gebruiken en als dat niet mag
nemen we die van de broer van Lotte, deze kost 50 euro en Osmo moet er nog bij Lotte
omrijden, maar we krijgen er wel gratis Lotte’s broer bij die de hele avond komt helpen.
Hieronder de shiften, ik kan nog geen tabellekes maken in LaTeX dus tis allemaal onder
elkaar.
Groentjes
• 18u-19u: Lotte.
• 19u-20u: Jessie.
• 20u tot 21u: Nico.
Kassa
• 18u-19u: Iris en Lukas.
• 19u-20u:Bram en Bart.
• 20u tot 21u: Osmo en Cd.
Tap
• 18u-19u: Dobbie.
• 19u-20u: David.
• 20u tot 21u: Lotte.
Achteraf helpt IEDEREEN met de opkuis en de avond zelf nog moet de bbq worden
uitgeschrobd.

