KAAS- EN WIJNAVOND 2019
Beste judoka’s en ouders,
Beste sympathisanten van Judoclub Zele,
Op zaterdag 30 maart organiseren we alweer onze 10e kaas- en wijnavond. Vanaf 18u30 heten
we jullie allen welkom in de parochiezaal van Durmen (Durmen 178 – 9240 Zele). Tussen 19u en
21u kan er dan genoten worden van heerlijke kazen à volonté.
De opbrengst van dit evenement zal volledig ten goede komen aan de clubwerking (aankoop
materiaal, clubactiviteiten, …) Dus breng gerust je familie, vrienden en kennissen mee; iedereen
is welkom om te genieten van deze gezellige avond!
Net als de voorbije jaren hoeven de grote hongerigen zich geen zorgen te maken dankzij ons
kaasbuffet met à volonté-formule. Ook voor de niet-kaaseters bieden we uiteraard een
alternatief: onze rijkelijk gevulde carnivorische schotel. Dit alles serveren we met een gepast
assortiment van (stok-, noten- en rozijnen)broden en natuurlijk ook lekker vers fruit.
Wat kost dit?
Kaas à volonté of vleesschotel voor volwassenen
Kaas à volonté of vleesschotel voor kinderen (t.e.m. 12 jaar)

€ 17
€ 10

Online inschrijven kan vanaf maandag 25 februari t.e.m. dinsdag 26 maart via www.judoclubzele.be/events.
Ook via onderstaand inschrijvingsformulier kan ingeschreven worden bij Karin Michiels of Mario De Leenheer;
De offline inschrijvingen worden reeds afgesloten op vrijdag 22 maart!
Voor meer info kan je ons ook steeds contacteren via events@judoclubzele.be.
Liefhebbers die graag (al is het maar een uurtje) de handen uit de mouwen steken om er een geslaagd
evenement van te maken, kunnen zich ook via de inschrijving (online / onderstaande strook) melden.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.................................................................................... schrijft in voor de 10e kaas- en wijnavond.
Volwassenen :

Kinderen :
(t.e.m. 12 jaar)

Kaas à volonté

..............

× € 17

=

€ .................

Vleesschotel

..............

× € 17

=

€ .................

Kaas à volonté

..............

× € 10

=

€ .................

Vleesschotel

..............

× € 10

=

€ .................

TOTAAL :

EUR..

Gelieve bij de tafelschikking rekening te houden dat we graag bij volgende personen zitten:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik ( ………………………………………………………… NAAM ) wil mijn steentje bijdragen aan dit evenement :

 klaarzetten zaal
 afruimen

 bediening toog
 afwas

 tombola
 opkuis

