
 

1STE PETANQUE TORNOOI 2022 
Kring Antwerpen 

ZATERDAG 23 april 2022 ~ om 13u30 
in het Fort van Merksem – petanque club De Rode Loop  

Fortsteenweg 120 – 2170 Merksem 

 

Met volle goesting en zonder beperkingen kunnen we terug van start gaan met onze petanque 
tornooien !  Petanque is heel laagdrempelig, waarin meedoen het belangrijkste is. 
Zo zullen we wederom samen een gezellige namiddag beleven. 
Wij nodigen jullie dan ook graag uit op ons eerste tornooi van 2022. 
 
Graag aanmelden tussen 12u45 en 13u15  
zo kunnen we onze administratie tijdig klaarmaken zodat we om 13u30 kunnen beginnen. 
 
Naar goede gewoonte in Merksem is er na het petanque gebeuren de mogelijkheid op deel te 
nemen aan de heel verzorgde BBQ van de vertrouwde traiteur Verstappen. 
Wij voorzien 4 stukken vlees per persoon uit onderstaande assortiment : 

➢ gemarineerde sate, rundstournedos, gemarineerde kipfilet, BBQ worst, gemarineerde 
scampi brochette, breydelspek, rundshamburger  

➢ huisbereide aardappelsalade, pastasalade met hesp, rauwkostsalade van het huis, 
geraspte worteltjes, gesneden tomatenmix, slamengeling, gesneden komkommer, 
knapperige rauwkostmix 

En dit alles voor slechts 25 EUR. Dranken zowel tijdens de wedstrijden als tijdens de maaltijd zijn 
voor eigen rekening. 
 
Inschrijven ten laatste op maandag 18 april is wel noodzakelijk en dit afhankelijk van de keuze 
die je maakt :  
• ofwel wens je mee te genieten van een gezellig avondmaal en dan dien je 25 EUR per 
persoon te storten op rekening BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring 
Antwerpen. Zet in de mededeling Petanque MERKSEM + 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 roger.wouters1210@telenet.be met in de hoofding : petanque MERKSEM en  in 
de tekst je lidnummer en het aantal personen én hun namen waarvoor je inschrijft. 
 
Hoe bereik ik Petanqueclub De Rode Loop ? 
Met het openbaar vervoer: Halte =  P+R Fortsteenweg 
Trams 2 en 3 (eindhalte) / Bussen 605, 640, 642, 648, 650, 658, 670 
Sla vervolgens de Fortsteenweg in tegenover Carrefour en wandel 300 m tot aan ingang van het fort. In het fort, sla 
linksaf vóór het voetbalveld tot voorbij het hertenkamp, hierna ziet u rechts PC Rode Loop liggen  
(volg de bewegwijzering). 
Met de wagen:  
De Fortsteenweg is een zijstraat van de Bredabaan in Merksem, recht tegenover de Carrefour.  
Er is een ruime parking op de Fortsteenweg aan de ingang van het fort van Merksem. 
In het fort, sla linksaf vóór het voetbalveld tot voorbij het hertenkamp, hierna ziet u rechts PC Rode Loop liggen  
(volg de bewegwijzering). 

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 Wouters 
Voorzitter 

 
Noteer alvast de data van de volgende petanque tornooien di 28-06-22 Wommelgem 

di 26-07-22 Kiel 
di 23-08-22 Wijnegem 

 

mailto:roger.wouters1210@telenet.be

