
 

 
 
 
 
 
 

TAISHO KARATE 
 

1994 – 2017 
 

Beste karateka’s, familie en vrienden 
 

TAISHO karateclub bestaat  DRIEENTWINTIG JAAR.  
Deze verjaardag laten we niet zomaar voorbijgaan.     
Daarom nodigt TAISHO alle leden met hun familie en vrienden uit op een denderend 
clubfeest met discobar. 
 

WAAR:  Restaurant Feestzaal   “ INTERMEZZO”   

                                                      KASTEELDREEF 55 
                                      9340 Lede 
 

WANNEER: Zaterdag 24  juni 2017 
 

RECEPTIE 
 

 19.00u-19.30u 
 

BUFFET 
 

Stoofpotje met varkenswangetjes, sla, worteltjes, tomaat en frietjes 
Twee consumpties gratis tijdens het eten 

Dessertbordje + koffie of thee 
 

Voor de receptie, menu en twee drankjes bij het eten wordt er een democratische 
prijs van 25€ gevraagd. 
Kinderen vanaf 3jaar en jonger dan 12jaar = 12€ 
 

Om organisatorische redenen dient de onderstaande strook correct ingevuld 
samen met het verschuldigd bedrag afgegeven te worden aan  
Eddy Van Beversluys.   
Het verschuldigde bedrag kan ook gestort worden op rekeningnummer  
BE30 0011 1525 8611  t.n.v. Van Beversluys Eddy en met vermelding “TAISHO 
Clubfeest”.  
Ook duidelijk vermelden het aantal personen, naam, voornaam en leeftijd! 

Ten laatste vóór woensdag 21 juni 2017!!! 
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DRANKEN   
Nadien gelden volgende consumptieprijzen 
 
Huiswijn (rood – wit)      15€ de fles 
Zware bieren, een glas witte of een glas rode wijn  3€ 
Gewone bieren, kriek en vedette     2,5€ 
Gewone bieren (25cl), frisdranken, koffie en thee     2€                                        
      


