
 
Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout 

 
 

Beste karateka’s 
Beste ouders en sympathisanten 
 
Wij nodigen jullie van harte uit op onze jaarlijkse CLUBBARBECUE!!! Het is 
reeds de 10de editie en we willen er samen met jullie ook dit jaar weer een 
gezellig en leuk smulfeest van maken. 
 
De BBQ gaat door op zaterdag 2 november 2019 en dit in het 
Parochiecentrum, Heidestatieplein 8 te Heide-Kalmthout, gelegen naast het 
cafe ’t Centrum. 
 
We hebben er dit jaar voor gekozen om ons nog eens goed te laten 
verwennen. Het zelfbakconcept ruilen we in voor de professionele diensten van 
enkele chefs. 
 
Iedereen die onze club een warm hart toedraagt, is meer dan welkom. Vanaf 17u kan je een 
eerste borrel komen drinken. Vanaf +/- 17u45 kan je bij het buffet en de BBQ aanschuiven. 
 
Wij bieden u onderstaande menu’s aan, alle aangevuld met brood, salades, pasta’s en 
heerlijke sauzen. 
 

menu 1 aan € 14   menu 2 aan € 20 
- hamburger    - kipbrochette 
- BBQ worst    - BBQ-worst 

       - sjasliek 
 

menu 3 aan € 20   menu 4 aan € 20 
- kipbrochette    - filet pur brochette 
- filet pur brochette   - scampi brochette 
- spare ribs    - speklap 

 
U kan zich inschrijven tot en met vrijdag 25 oktober door uw bestelling te mailen naar 
bbq@masoyamakalmthout.be (bij voorkeur) of door onderstaand briefje af te geven aan één 
van de lesgevers. Betalen kan u op de rekening van Mas. Oyama Kalmthout op 
rekeningnummer BE81 4145 1971 5124. Vermeld steeds overal duidelijk uw persoons- en 
adresgegevens aub. 
 
Wij hopen jullie massaal te mogen verwelkomen op deze dag om er samen een groot feest 
van te maken! 
 
Sportieve groeten, OSU 
 
Sensei’s en sempai’s van Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout 
 

Geheugensteuntje: Ik heb besteld: …. menu 1 + …. menu 2 + .… menu 3 + .… menu 4 

 
www.masoyamakalmthout.be  -  bbq@masoyamakalmthout.be  -  www.facebook.com/masoyamakalmthout 

 
 

 
MAS. OYAMA BBQ – 2 NOVEMBER 2019 

 

Ondergetekende:            bestelt Menu 1: ..… x € 14 = ….. 
Straat + nr.:         Menu 2: ….. x € 20 = ….. 
Gemeente:         Menu 3: ….. x € 20 = ….. 
Telefoon:         Menu 4: ….. x € 20 = ….. 

  Totaal ….. 
Handtekening: 

mailto:bbq@masoyamakalmthout.be

