
 

Zondagse lunch met dansgelegenheid 
14 november 2021 vanaf 12:30 u 

in Hof van Reyen, Oude baan 39 te Boechout 
 

 

Velen onder jullie zullen met spijt in het hart vastgesteld hebben dat er uitzonderlijk ook dit 

jaar geen banket op de planning staat. De steeds wisselende coronamaatregelen maakten 

het ons als bestuur onmogelijk om tijdig te beginnen met de toch wel veeleisende en 

tijdrovende organisatie. Vooral de faciliteit om in de mate van het mogelijke zelf de 

tafelgenoten te kiezen vergt heel wat puzzelwerk en tijd. En het dan nog eens communiceren 

aan alle inschrijvers … 

Maar we hebben een alternatief dat qua organisatie wel haalbaar is nl. geen banket maar 

een lunch en als surplus dansgelegenheid om ook de adepten van de klassieke dansbrunch 

te plezieren. Ook zij hebben immers deze activiteit moeten missen. 

Vandaar onze uitnodiging om op zondag 14 november 2021 in het Hof van Reyen te komen 

lunchen. Indien gewenst bieden we ook de mogelijkheid om vooraf, tijdens of na de  beentjes 

te strekken. 

Wat schaft de pot? 

 Ontvangst vanaf  12:30  u., geen gereserveerde, dus vrije zitplaatsen aan de tafels ..  

 We starten met een aperitief (schuimwijn, fruitsap of een pilsje) begeleid door wat 

fingerfood en een warm hapje  

 dan volgt vol au vent als voorgerecht 

 gevolgd door varkenshaasje gevuld met kaas & pesto met warme groentjes en een 

aardappelgerecht 

 dessert is een dame blanche met Amaretto & warme chocolade 

 koffie en thee 

Aan de bar zijn wijnen, frisdranken en pils verkrijgbaar. 

DJ Rezy, welke ook onze laatste brunch met dansgelegenheid verzorgde zal ook weer van 

de partij zijn. 

We bieden dit alles aan tegen een vriendenprijsje van 39 euro per persoon, all-in tot 17:00 u. 

Deelnemen kan door overschrijving van 39 euro per persoon op rekening BE85 4097 
5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de mededeling 
“zondagslunch en je lidnummer”.  

Doe dit wel vóór 7 november 2021. We sluiten wel af op 150 deelnemers. Doe je 
betaling dus tijdig. Terugbetaling bij annulatie is slechts mogelijk indien we zelf de 
kostprijs – die beduidend hoger ligt dan de inschrijvingsprijs – aan Hof van Reyen niet 
moeten betalen.  

Alvast een prettige, kommerloze zondag gewenst. 

Rudy Van der Kloot      Roger Wouters 

Organisator       Voorzitter 


