
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de 

toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet 

akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 

Dank voor uw begrip.  

Na een succesvolle start op het Kiel, vol verwachting naar ons 2e petanque event 

dinsdag 24 augustus om 13:30 
in de Petanqueclub Wijnegem, Kasteellei 79a 2110 Wijnegem. 

 

Graag aanmelden tussen 12u45 en 13u15, zo kunnen we onze administratie tijdig 

klaarmaken zodat we om 13u30 kunnen beginnen. 

Omwille van de nog steeds woekerende coronabesmettingen zien we ons 

genoodzaakt tot enkele – hopelijke tijdelijk – maatregelen :  

• maximaal 50 inschrijvingen.  

• het meebrengen (digitaal of op papier) van een geldig coronacertificaat. Wij 

zorgen voor een vlotte controle met respect voor jullie privacy bij de 

aanmelding. 

• vermits we uit ervaring weten dat jullie tussentijds wel iets willen degusteren 

dienen ook het op dat ogenblik geldende horecaprotocol gerespecteerd. 

Traditiegetrouw wensen we ook aan de deelnemers de mogelijk te bieden om tegen 

een democratische prijs een maaltijd te degusteren. Ook deze keer zullen we dit 

kunnen aanbieden. Maar omwille van omstandigheden zullen we de 

menumogelijkheden en de prijs pas ten vroegste op 9 augustus kennen. 

Vandaar, met onze excuses, deze keer een iets of wat afwijkende manier van 

inschrijven : interesse om mee te doen? 

• stuur een e-mail naar roger.wouters1210@telenet.be  

• zet in de hoofding “petanque Wijnegem” en in de inhoud wie er komen spelen 

• geef aan of deze al dan niet interesse hebben om na de petanque te blijven 

eten 

Doe dit tegen uiterlijk 12 augustus. Diegenen die de wens hebben uitgedrukt om te 

blijven eten krijgen dan asap de menukeuze, de prijs en de betalingsinstructies 

toegestuurd. 

Noteer alvast ook nog onze volgende afspraak nl. 28 september in de Rode Loop 

Merksem. Mogelijk weten we tegen dan ook of en waar we onze kerstspecial kunnen 

spelen. 

Tot in Wijnegem. 

mailto:roger.wouters1210@telenet.be


 

Bij problemen de dag zelf ?  
Bel naar Patrick Vekemans 0475 41 91 68 of naar Jan Van Berckelaer 0496 53 07 
55. 
 
 
Jan Van Berckelaer & Patrick Vekemans 
Coördinatoren Petanque 

 
             Roger Wouters 
             Voorzitter 

  
  

 

 

 
 

  
 

 

 


