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Aan alle judoka's (groot)ouders en sympathisanten van Judo Kwai Moorsele, 
 

Moorsele, 4 februari 2019. 
 
Zoals elk jaar organiseert Judo Kwai Moorsele een diploma-uitreiking en een 
kippenfestijn. Die gaan dit jaar door op ZONDAG 10 MAART 2019 in het OC De 
Stekke in Moorsele (St. Maartensplein 12, achter de kerk). 

 
Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar betalen 14 euro voor een halve kip. 
Jongere kindjes betalen 10 euro voor 1/4 kip. Frietjes en groenten zijn er à volonté. 
Je kan ook kiezen voor een vegetarisch menu. We starten om 11u30 met een 

aperitief en na het eten is er zelfgemaakte taart met koffie voor de liefhebbers. Dan 
worden ook de diploma's uitgereikt. 
 
Om alles een beetje vlot te laten verlopen vragen we om op voorhand in te schrijven 
met het strookje hieronder. Na het invullen kan je het afgeven aan Kathy Cottens, 
Rik Joye, Chris Vercauteren, Hannes Grimonprez of Matthias Beerlandt. Betaling 
kan cash bij hen, dan ontvang je onmiddellijk je kaarten, of je kan het geld 
overschrijven op het bovenaan vermelde rekeningnummer. Dan kan je jouw kaarten 
ophalen op het kippenfestijn zelf. Kaarten worden pas meegegeven na betaling. 

We sluiten de inschrijvingen af op zaterdag 2 maart 2019. 

 
Ik schrijf mij in voor het kippenfestijn op zondag 10 maart 2019 met : 
 
.............. volwassenen voor 14 euro, 
 
.............. kinderen jonger dan 10 jaar voor 10 euro en 

 

…..........vegetarische menu's voor 14 euro. 
 
In totaal betaal ik dus ................... euro. 
 
Op naam van (judoka) ......................................................................... 
 


