
 

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. 

Dank voor uw begrip.  

 

KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen organiseert  

 

 

BARBECUE ZOMERFEEST  

 

 

 

 

 

Waar :   den Eyck , Houtem 39 te Kasterlee 

 

Wanneer  :  donderdag 18/08/2022  

 

In navolging van onze barbecue van vorig jaar in Hof van Reyen te Boechout, willen 

we jullie als kringleden tezamen met je partner van harte uitnodigen. Buiten het BBQ 

gebeuren is er niets aan activiteit gepland.  We hebben vorig jaar kunnen vaststellen 

dat de leden tijdens het eet-  en drinkgebeuren heel wat te bespreken en te vertellen 

hebben onder elkaar. 

 



We worden verwacht van 13.30 u  tot 17.30  !  

 

Na ontvangst met cava, champagnebier, roséwijn of sinaasappelsap en vers 

appelsap, olijven en borrelnootjes wordt het volgende,  per persoon, op de gloeiende 

kolen gelegd: 

 

 

 

 

 
Vlees :  
 

▪ Short rib 
▪ Gemarineerde kippendij 
▪ Barbequeworst 
▪ Varkenshaasje 

 
Warme sauzen : peperroom – champignonroom 
 

 

 

Bijkomend zal je kunnen kiezen uit een variëteit van gegrilde groentjes, gekruide 

krielen en een saladbar met gemengde salades en rauwkost, koude sauzen en 

vinaigrettes. Een mooi assortiment van broodjes is uiteraard ook voorzien.    

 

Tijdens de barbecue is witte en rode wijn, water en limonades aanwezig.  

 

Na het BBQ eetmaal voorziet onze gastheer den Eyck nog een dessertbuffet met 

schepijs met warme chocoladesaus, vruchtencoulis en room, verse vruchtensalade 

en een variatie van dessertminiaturen uit eigen patisserie.  Tevens zal er ook koffie 

en thee geschonken worden.  

 

Nadien kunnen we nog gezellig samenzijn en zullen er nog bieren, frisdranken, 

warme dranken en huiswijnen geschonken worden. Om 17.30 u kunnen we stilaan 

aan huiswaarts beginnen te denken, verdere uitspattingen zullen vanaf dan voor 

eigen rekening zijn. 

 



Dit alles wordt u aangeboden voor een ledenprijs van 42 euro per persoon en 

dit alles zoals bovenstaand beschreven tot 17.30u .  

 

Wil je mee ons gezellig samenzijn vervoegen?  Schrijf dan in vanaf 10/07/2022 maar 

vóór 01/08/2022  het verschuldigde bedrag  (42 euro pp)  over op rekening BE85 

4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen . Zet in de 

mededeling BBQ en je lidnummer. 

 

We hopen op een massale opkomst, en doen zeker ook een uitdrukkelijke oproep 

aan onze leden van de Kempen, geen files, kortbij en een zeer mooie prijs (onze 

Kring legt toch weer 1/3 bij in dit eetfestijn) .  

 

Inschrijven dus  !  

 

Uw Kringbestuur ..  

 

 

PS : volgend jaar 2023 plannen we eenzelfde BBQ in dezelfde periode in het 

Waasland. 

 

 

 


