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Beste judoka’s  
Beste ouders en sympathisanten,  
 
 
Om traditie in ere te houden organiseren we ook dit jaar weer een spetterend clubfeest, maar 
we gaan de griezelige toer op!  
 
Op zaterdag 31 oktober 2019 openen wij omstreeks 17:00 uur de deuren van het parochiaal 
centrum “de Kajaan”, Grevensmolenweg 34 in Sint-Truiden en kan u, net zoals vorig jaar, 
genieten van onze pasta’s (bolognaise, veggie of kaas & hesp). Voor de liefhebbers voorzien 
wij ook een ijsje met een bloederige toets. Laat je verrassen!  
 
Wie zich graag wil verkleden, dat kan, graag zelfs, want wij doen dat ook.  
 
Kom samen met ons genieten van de huiveringwekkende muziek en het lekkere eten. Breng 
je familie en vrienden zeker mee.   
 
Om organisatorische redenen vragen wij u om tijdig in te schrijven zodat wij het nodige 
kunnen doen om alles vlot te laten verlopen. De prijzen werden als volgt vastgelegd : één 
spaghetti inclusief één consumptie aan 10€ (5€ voor kinderen onder de 10 jaar) en desserten 
aan 3,0€.   
 
Inschrijven kan via ons online registratie platform via onderstaande QR code of via 
https://www.formdesk.com/jcsinttruiden/Clubfeest2019  vóór 20 oktober 2019. 
Inschrijvingen zijn pas definitief bij overmaking van het inschrijvingsgeld op 
rekeningnummer van onze club IBAN BE80 0010 3731 6077 / BIC GEBABEBB met duidelijke 
vermelding van “Clubfeest 2019 – Naam van de judoka”. 
 
NIEUW !!!  
Ook afhalen is mogelijk, maar duidt dat zeker aan op het formulier en zet dat even bij in de 
mededeling van je overschrijving (“Clubfeest 2019 – Naam van de judoka – afhaling”)  
 
Tot dan! 
 
Met huiverige groeten,  
Namens het bestuur van JCST,  
 
Pictoel Sarah.  
Secretaris  
 
 
 

SCAN MET SMARTPHONE 
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Gelieve ons onderstaand strookje ingevuld terug te bezorgen voor 20 oktober 2019 indien u zich wil 
inschrijven voor ons clubfeest op 31 oktober 2019 
 
NAAM VAN DE INSCHRIJVER : ………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 AANTAL VOLWASSENEN (10€) AANTAL KINDEREN (5€) 
MACARONI KAAS & HESP   
SPAGHETTI BOLOGNAISE   
SPACHETTI VEGETARISCH   
DESSERT (IJSJE) (3,0€)  

 
o TER PLAATSE o AFHALEN 
 
                                           Strookje om af te geven aan trainers of bestuursleden 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                    Strookje door u te bewaren 

 

JUDOCLUB SINT-TRUIDEN   -   CLUBFEEST HALLOWEEN 
31 OKTOBER 2019 

 
 AANTAL VOLWASSENEN  (10€) AANTAL KINDEREN (5€) 

MACARONI KAAS & HESP   
SPAGHETTI BOLOGNAISE   
SPACHETTI VEGETARISCH   
DESSERT (IJSJE) (€3,0)  

 
o TER PLAATSE o AFHALEN 

Gelieve de nodige storting te doen op het rekeningnummer van onze club zijnde  
IBAN BE80 0010 3731 6077 / BIC GEBABEBB met duidelijke vermelding van “Clubfeest 2019 – Naam 
van de inschrijver”.  

 


