
 

 

        6 maart 2017 

Beste vrienden, 

Petanque is één van de hobbyclubs van Seniorenclub KBC Brussel. 

Wekelijks wordt er op dinsdag vanaf 14 uur gespeeld in PetanqueClub Wemmel. 

Het is er altijd een gezellige en ontspannende namiddag. 

 

Graag willen we jullie laten kennismaken met het petanquespel. Zeg niet te snel: 

niet voor mij/ons. Het is een spel om ook samen met je partner te ervaren. 

Graag nodigen wij jullie uit op een initiatienamiddag op  

vrijdag 21 april 2017 vanaf 13.30 uur in Petanqueclub Wemmel,  

Steenweg op Brussel 113 (tegenover Lidl),  1780 Wemmel. 

 

Wat mag je verwachten? 

Om 14 uur starten we: 

- de nieuwelingen krijgen een korte uitleg van onze ervaren spelers en nadien 

begint het spel; 

- de meer ervaren collega’s starten ook met een wedstrijd. 

Nadien worden de ploegen gemengd (ervaren, beginners) en spelen we tot 

ongeveer 17 uur. 

 

Inschrijven is noodzakelijk. Vermeld:  

- Initiatie of met ervaring 

- geen/wel petanqueballen (er zijn ballen beschikbaar voor wie er geen heeft). 

Stort per persoon 5,00 € op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub 

KBC Brussel. Betaalperiode: van 3 tot 10 april. 

Behalve een gezellige ontspannende middag ontvangt iedereen twee drankjes en 

drie broodjes (na 17 uur). 

 

Nog dit: PetanqueClub Wemmel beschikt over 14 buitenbanen, maar ook over 

10 binnenbanen (goed of slecht weer, er wordt gespeeld) en de bar is de ganse 

namiddag open met consumpties aan heel democratische prijzen. 

Niet aarzelen, maar snel inschrijven. 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten. 

Namens Hobbyclub Petanque 

Adrien Lamair     Francis Schreyers 

tel. 02 269 66 76/0474 33 19 78  tel. 02 427 83 24 

adrien.lamair@telenet.be 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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BETAALKALENDER (Zending 2017/02-2) 

 

Te betalen op rekening : BE49 7340 2675 8871 

 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Daguitstap Zwin-Zeebrugge 

9 mei 2017 

 

27/03/2017 

 

07/04/2017 

 

€ 63 per persoon 

Zwin + code opstapplaats 

 (Aalst = code A) en 

(Zellik = code Z) + code 

keuzemenu met aantal (Pladijs = 

P en Varkenshaasje =V) 

 

Fietsmidweek Diksmuide 

31 juli tot 4 augustus 2017  

 

03/04/2017           

 

13/04/2017 

 

€ 100 per persoon 

Westhoek + kamertype  

S of K of G 

 

Initiatienamiddag Petanque 

21 april 2017  

 

03/04/2017 

 

10/04/2017 

 

€5 per persoon 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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