e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Brussel, december 2021

Beste leden,

Ja, het is twee jaar geleden dat we nog eens een uitnodiging mochten opmaken voor het jaarlijks
banket. Hopelijk gooit er weer niet één of ander virus roet in het eten, want in 2022 vieren wij onze
60ste verjaardag. En dat is dus een extra reden opdat het feest zou kunnen doorgaan.
Trouwens voor velen onder ons is dit de gelegenheid bij uitstek om vrienden en oud-collega’s te
ontmoeten en zeker nu we zolang beperkte omgang hadden met onze eigen bubbels. En voor het
ogenblik moeten we weer zeer voorzichtig zijn maar we hopen dat tegen de lente alles goed komt.
Maar we leven dus op hoop en hoop doet leven. Om onze vriendschap te bevestigen nodigen wij
jullie uit op het jubileumbanket van onze Seniorenclub op

Zondag 20 maart 2022 in Salons Waerboom
Jozef Mertenslaan 14, 1702 Groot-Bijgaarden
Dagprogramma:

Eucharistieviering 11.30 uur
De H. Mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van onze
leden in 2019-2020 en 2021 overleden zijn.
Locatie: St. Egidiuskerk , Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden.

Feestmaal

12.45 uur

deuren open (en niet vroeger)

13.00 uur

aperitief aan tafel

13.30 uur

feestmaal

18.00 uur

einde

16

Menu
Bouille-abaisse
Gekonfijte eendenbil met gekarameliseerde appeltjes
Warm gerookte zalm met voorjaarsgroenten en polderaardappelen
Dessertbord
Koffie of thee met koekjes
Dit alles met aangepaste wijnen: Château Lamothe de Haux en La Cour des Dames

VERVOER:
De mogelijkheden van het openbaar vervoer naar Groot Bijgaarden zijn voldoende
gekend, gezien we in de Waerboom al vele jaren thuis zijn. Spreek, waar mogelijk, af met
de vrienden om samen met één auto te komen. We sparen niet alleen heel wat
parkeerplaatsen uit, we zorgen ook voor het milieu.

1. DEELNAMEPRIJS:
Leden en partner: 50 euro per persoon, werkelijke kostprijs 93,50 euro.

2. INSCHRIJVING:
Door de overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC
Brussel met vermelding ‘Banket’ vanaf 15 februari tot en met 25 februari 2022.
Vergeet niet -vóór 25 februari 2022- eveneens het bijgaande deelnemingsformulier
degelijk ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Rita Maes, dit voor de mensen die
de papieren zending ontvangen. Diegenen die de zending per e-mail krijgen dienen
simpelweg een mailtje te sturen naar Rita Maes (maes.re@skynet.be) met de
vermelding met wie zij aan tafel wensen te zitten.
Wij verwachten jullie heel talrijk om samen van de misviering en van ons jubileumbanket weer iets
groots en gezellig te maken.
Het Bestuur.
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