
3de PETANQUE TORNOOI 2022 
Kring Antwerpen 

DINSDAG 26 juli 2022 ~ om 13u30 
In de petanque clubs Horizon & Bernardus 

Pierenbergstraat 65, 2020 Antwerpen Kiel 

 

UITNODIGING 

Na de twee succesvolle edities van dit jaar nodigen we jullie graag uit voor ons  

3de petanque tornooi in Antwerpen Kiel. 

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

zodat we om 13u30 kunnen beginnen. 

Spelplezier gegarandeerd want we spelen binnen of buiten afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
 
MAAR … omdat de ervaring leert dat de liefhebbers een etentje achteraf best kunnen appreciëren 
voorzien we nu ook hier weer vrijblijvend de mogelijkheid om na de wedstrijden rustig af te kicken 
en een warme maaltijd te degusteren.  
 
We kozen deze keer voor een menu bestaande uit : 

• Kir of fruitsap met 2 amuses 

• tomatenroomsoep 

• hoofdschotel  keuze tussen :  
o ofwel vispannetje 
o ofwel vol au vent met friet 

• ijsje 
en dit voor een slechts 23 EUR.  
Dranken zowel tijdens de wedstrijden als tijdens de maaltijd zijn voor eigen rekening.  
 
Inschrijven ten laatste op maandag 18 juli is wel noodzakelijk en dit afhankelijk van de keuze die 

je maakt  

• ofwel wens je mee te genieten van een gezellig avondmaal en dan schrijf je 23 EUR per 
persoon over op rekening BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring 
Antwerpen. Zet in de mededeling “Petanque Kiel” + je lidnummer + de namen van de 
inschrijver(s) + “vis” OF “kip”. 

• 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 KIEL en in de 
tekst je lidnummer en het aantal personen én hun namen waarvoor je inschrijft.  

 

Bij problemen de dag zelf ?  

Bel naar Patrick Vekemans 0475 41 91 68 of naar Jan Van Berckelaer 0496 53 07 55. 

Tot in ‘t Kiel.  
  

Jan Van Berckelaer & Patrick Vekemans 

Coördinatoren Petanque 

Roger Lenaerts 

Voorzitter 
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