
 
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. 

4de  PETANQUETORNOOI  2022 
Kring Antwerpen 

WOENSDAG 24 augustus 2022 ~ om 13u30 
Petanqueclub Wijnegem - Kasteellei 79a - 2110 Wijnegem 

Ons zomerseizoen eindigen we traditiegetrouw in de petanqueclub van Wijnegem. 
 
Graag aanmelden tussen 12u45 en 13u15, zo kunnen we onze administratie tijdig 
klaarmaken zodat we om 13u30 kunnen beginnen. 
 
Naar goede gewoonte kan u ook inschrijven voor de verzorgde maaltijd die door de 
club wordt aangeboden : 

MENU 
▪ Meloen met ham als voorgerecht 
▪ Risotto en fijne groentjes met naar keuze scampi OF kipblokjes 
▪ Dessert 

 
en dit voor een slechts 19 EUR.  
Dranken zowel tijdens de wedstrijden als tijdens de maaltijd zijn voor eigen rekening.  
 
Inschrijven ten laatste op dinsdag 16 augustus 2022 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  
19 EUR per persoon over op rekening BE85 4097 5200 8106 van de  
KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen.  
Zet in de mededeling “Petanque WIJNEGEM” + je lidnummer + de namen van de 
inschrijver(s) + “scampi” OF “kip”. 
Gelieve ook te vermelden wie “niet meespeelt” ! 

• 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 WIJNEGEM en in de tekst je lidnummer en het aantal personen  
én hun namen voor wie je inschrijft.  

 

Opgelet : wij dienen onze inschrijvingen te beperken tot max. 60 petanquespelers. 

 

Bij problemen de dag zelf ?  
Bel naar Patrick Vekemans 0475 41 91 68  
of naar Jan Van Berckelaer 0496 53 07 55. 
Tot in Wijnegem.  

Jan Van Berckelaer & Patrick Vekemans 
Coördinatoren Petanque 

Roger Lenaerts 
Voorzitter 

  
 

mailto:patrick.vekemans@gmail.com

