
 

 

Bergen op Zoom, 23 juni 2018 

Uitnodiging......Uitnodiging......Uitnodiging...... 

 

Beste partijgenoot en belangstellende, 

Het is inmiddels al een beetje traditie geworden: een gezellige Barbecue met de 

leden.  

Aan het begin van het nieuwe politieke jaar wil het bestuur van PvdA Bergen op 

Zoom u graag met introducé uitnodigen voor de jaarlijkse BBQ. 

Wilt u gezellig bijpraten over ...... de Bergse politiek, informeren of raadswerk 

iets voor u zou zijn, kennismaken met uw afdelingsbestuur, uw 

vertegenwoordigers in de Raad of aan de vooravond van de herfst gewoon 

gezellig nagenieten van een heerlijk zomerse activiteit die zich vooral kenmerkt 

door gezelligheid, dan bent u van harte welkom. 

De Barbecue houden we op 

2 september 2018, 

Hoeve Hildernisse, 

Hildernisse 1, 4617 RB Bergen op Zoom 

http://www.hoevehildernisse.com/  

Vanaf een uur of 16.00 bent u welkom. 

Wij hadden u graag deze barbecue kosteloos willen aanbieden. Maar een 

zorgvuldige besteding van uw en onze financiële contributies noodzaakt ons om u 

toch vooraf om een bijdrage van €15,00 per persoon te vragen, voor barbecue en 

drankjes. 

Wanneer u er bij wilt zijn, geeft u zich dan vóór 29 augustus aanstaande op via 

het e-mailadres bergenopzoom@pvda.nl. 

 

http://www.hoevehildernisse.com/
mailto:bergenopzoom@pvda.nl


Schrijven kan ook door onderstaande tekst te versturen naar het secretariaat:   

Zeekraal 3, 4617 JC Bergen op Zoom. 

Wij zouden het leuk vinden u te ontmoeten en zeggen daarom graag tot 2 

september! 

Indien u vervoer nodig heeft naar de locatie, laat het de secretaris even weten, 

dan wordt er wat geregeld.  

 

Hartelijke groet,  

Het bestuur van de PvdA afdeling Bergen op Zoom 

------------------------------------------------------------------------------------  

  

Invullen hetgeen van toepassing is en retourneren per e-mail 

naar:bergenopzoom@pvda.nl, of naar Secretariaat PvdA afdeling Bergen op 

Zoom, Zeekraal 3, 4617 JC Bergen op Zoom 

  

Naam: 

  

- kom samen met mijn partner 

   ja   nee 

  

- ben vegetarisch; (Het vlees is Halal) 

  ja 

  ja, mijn partner 

  nee 

  nee, mijn partner 

  

- het bedrag € 15,00 p.p. is overgemaakt op 

bankrekeningnummer:NL17RABO0127547959 o.v.v. Barbecue PvdA afdeling 

Bergen op Zoom 2.9.2018. 

 

 

 

 

 

 

Hebt u inmiddels een email adres geef het dan aan ons door. Wij gebruiken zoveel mogelijk email 

vanwege de kosten en het milieu. Alvast hartelijk dank! 

mailto:bergenopzoom@pvda.nl

