
 

2de PETANQUE TORNOOI 2022 
Kring Antwerpen 

DINSDAG 28 juni 2022 ~ om 13u30 
in het Fort 2 van Wommelgem – petanque club De Evers  

Fort II-straat – 2160 Wommelgem 

 
Na een succesvolle start in Merksem van ons 5de petanque seizoen, kunnen we na een 
afwezigheid van twee jaar terugkeren naar het Fort 2 in Wommelgem bij petanque club De Evers. 
We herhalen nogmaals : petanque is heel laagdrempelig, waarin meedoen het belangrijkste is. 
Wij hopen jullie dan ook wederom in groten getale te kunnen verwelkomen. 
 
Graag aanmelden tussen 12u45 en 13u15. Zo kunnen we onze administratie tijdig klaarmaken 
zodat we om 13u30 kunnen beginnen. 
 
Spijtig genoeg beschikt PD De Evers niet over een keuken om een maaltijd te 
verzorgen na ons tornooi. Doch wij hebben hiervoor een uniek alternatief 
gevonden ! 
 
Vanaf 17u30 staat er voor ons een mobiele frietwagen klaar, waar we kunnen 
genieten van friet + saus + keuze uit 10 verschillende snacks à volonté. 
En dit alles voor slechts 12 EUR pp. Dranken zowel tijdens de wedstrijden als 
tijdens de maaltijd zijn voor eigen rekening. 
 
Inschrijven ten laatste op maandag 20 juni is wel noodzakelijk en dit afhankelijk van de keuze 
die je maakt :  
 

• ofwel wens je mee te genieten van een gezellig frietfestijn en dan dien je 12 EUR per 
persoon te storten op rekening BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring 
Antwerpen. Zet in de mededeling Petanque WOMMELGEM + je lidnummer + de namen 
van de inschrijver(s) 

• ofwel wens je je te beperken tot de petanque en dus niet mee te eten achteraf : dan stuur je 
een mailtje naar patrick.vekemans@gmail.com met in de hoofding : petanque 
WOMMELGEM en  in de tekst je lidnummer en het aantal personen én hun namen 
waarvoor je inschrijft. 

 
Hoe bereik ik Petanqueclub De Evers Wommelgem ? 

 

 

E313 Rond Punt Wommelgem 
 

  

Autolei richting Mortsel volgen tot Fort II straat: dat is na het Luk Oil station ofwel de 5de straat op de 

linkerkant (bordje Fort II).  

Aan T-kruispunt rechtsaf. Parkeer tegenover Café Byblos.  

Je loopt dan tegenwijzerzin rond het voetbalveld bergaf. Door de metalen poort dan rechtsaf. 
 

  

 

Mortsel / Hoboken R11 (Krijgsbaan) 
 

  

R11 volgen richting Wommelgem. Aan Kruispunt Frans Beirenslaan (Borsbeek / Wommelgem), 

rechts Herentalsebaan N116 nemen. Tweede straat links (Fort II straat) inrijden.  

Aan T-kruispunt parkeren. Je loopt dan tegenwijzerzin rond het voetbalveld bergaf.  

Door de metalen poort dan rechtsaf. 
 

 

 
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 Lenaerts 
Voorzitter 

 

Noteer alvast de data van de volgende petanque tornooien:  di 26-07-22 Kiel/di 23-08-22 Wijnegem 

mailto:patrick.vekemans@gmail.com


 


