
KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen organiseert :  
 
 

BARBECUE ZOMERFEEST  
 
 

 
 

Waar :   Hof van Reyen , Oude baan 39 te Boechout 
Wanneer  :  donderdag 26/08/2021  
 
Kringleden en hun partner worden van harte uitgenodigd op deze eerste grote 
activiteit  na het corona tijdperk. Buiten het BBQ gebeuren is er niets aan activiteit 
gepland.  We vermoeden dat de leden tijdens het eet-  en drinkgebeuren, heel wat te 
bespreken en te vertellen zullen hebben onder elkaar. 
 
We worden verwacht van 12.30 u  tot 18.00  !  
 
Na ontvangst met frisdrank, bier en wijn, wordt het volgende,  per persoon, op de 
gloeiende kolen gelegd: 
 

 
Vlees :  
 

▪ Varkenshaasje , gemarineerd met fijne kruiden & salie 
▪ Kippenoester op smaak gebracht met limoen & gember 
▪ Ierse agnus , met peperroomsaus & bearnaisesaus saus 

 
 Vis  :  

 
▪ Visassortiment in papillot met julienne groentjes & witte wijn 

 

 
 
Jullie ontvangen per keuze een verschillend bonnetje, zodat er voor elkeen een 
gepast stukje aanwezig  is (dus per persoon 4 bonnetjes).  
 
Een variëteit van groenten,  salades, sauzen en brood is uiteraard voorzien .  
 
Na het BBQ eetmaal voorziet onze gastheer HVR nog een dessert aanbod met koffie 
en versnapering.  



 
Dit alles wordt u aangeboden voor een ledenprijs van 30 euro per persoon : 
BBQ  +  aanbod van drank  (frisdrank , wijn en gewone bieren)  inbegrepen tot 
het dessert .  
 
Wil je mee onze nieuwe vrijheid komen vieren en ons gezellig samenzijn vervoegen?  
Schrijf dan vóór 15/08/2021  het verschuldigde bedrag  (30 euro pp)  over op 
rekening BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen .  
 
De restaurateur verzekerde ons dat alles volgens de dan geldende corona 
maatregelen  georganiseerd wordt .  
 
Wacht evenwel niet tot de laatste dag om in te schrijven, indien de corona 
maatregelen opnieuw zouden verstrengen, sluiten we vroeger af in functie van het 
toegelaten  maximum aantal deelnemers .  
 
We hopen evenwel op een massale opkomst, we vermoeden immers dat onze 
senioren tegen de dag van de organisatie allen volledig gevaccineerd zijn .  
 
Inschrijven dus  !  
 
Uw Kringbestuur ..  
 

 
 


