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     Brussel, december 2022 

 

 

UITNODIGING 

BANKET 
 

 
 

 

Zondag 26 maart 2023 

Salons Waerboom 

Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden 
 

 

Beste vrienden, 

 

De eindejaarsfeesten en -recepties staan voor de deur. 

Wij kijken echter al verder vooruit! 

 

Onze Seniorenclub is voor heel wat leden al heel lang één grote vriendenkring geworden.  

Ons jaarlijks banket in de Waerboom is hier dan ook al vele jaren het allermooiste bewijs van.  

 

 

Programma 
 

Eucharistieviering: - 11.30 uur Ter nagedachtenis van onze overleden leden in 2022.  

St. Egidiuskerk, Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden. 

De mis wordt muzikaal opgeluisterd. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Banket: - 12.45 uur Deuren open (en niet vroeger) 

 - 13.00 uur Aperitief 

 - 13.30 uur Feestmaal 

 - 18.00 uur Einde 

 

 

Menu 
 

Lentesoepje 

Vlaswijting met wittewijnsaus 

Kalfsmedaillon – Groentensymphonie – Gegratineerde aardappelen 

Hazelnoot – Peer – Melkchocolade 

Koffie of thee 

 

Witte wijn: Château Lamothe de Haux 

Rode wijn: La Cour des Dames 

 

 

VERVOER: 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. 

 

DEELNAMEPRIJS: 50 € per persoon. De club draagt voor bijna evenveel bij uit de kas. 

 

INSCHRIJVING: Door overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC 

Brussel met vermelding ‘Banket’ vanaf 20 februari t/m 3 maart 2023. 

 

Vergeet niet - vóór 3 maart 2023 - eveneens het bijgaand deelnemingsformulier ingevuld terug te 

sturen (liefst via e-mail) naar Wiske Coppens. Stuur één formulier door per tafel. 

 

Wij verwachten jullie heel talrijk om samen tijdens de misviering onze overledenen te herdenken en 

om van ons banket weer iets leuks en gezellig te maken. 

 

Het bestuur 

 

We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de 

Seniorenclub KBC Brussel en dat we die ook op onze website publiceren. Als u dat niet wil, dan 

kan u ons dat steeds laten weten bij uw inschrijving. Als u achteraf uw foto op de website ziet staan, 

dan doen we onmiddellijk het nodige.  
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BANKET  ZONDAG  26 MAART  2023 

 

DEELNEMINGSFORMULIER 

Zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 3/03/2023 terugsturen naar: Wiske Coppens 

E-mailadres:  h.vdbrand@skynet.be 

Het is ook voldoende de hieronder gevraagde gegevens met een eenvoudige mail mee te delen. 

Formulier scannen mag, maar is niet nodig.  

Telefoon:  0472 57 91 33 

Privéadres:  Enkel voor wie geen mail heeft! 

   Varing 11 bus 6, 1760 Roosdaal. 

Voornaam & naam: ………………………………………………………............................... 

Adres:   ………………………………………………........................................... 

Ik neem deel aan het jaarlijks banket van de Seniorenclub KBC Brussel 

Alleen  Vergezeld van partner  

O    Ik wens bij voorkeur aan tafel te zitten met volgende collega’s: 

1. ……………………………………………………………………………………………..... 

2. ..…………………………………………………………………………………………....... 

3. ..…………………………………………………………………………………………....... 

4. ................................................................................................................................................. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………. 

Ronde tafels met 8 à 9 personen.   

BELANGRIJK 

Gelieve vooraf onderling met elkaar af te spreken alvorens jullie voorkeur door te geven, zo 

vermijden wij dat bepaalde personen door meerdere tafels gevraagd worden.  1 

FORMULIER DOORSTUREN PER TAFEL IS VOLDOENDE. 

Wij zullen trachten iedereen - in de mate van het mogelijke - voldoening te geven. Indien jullie 

met een grotere groep zijn zullen wij trachten 2 tafels naast mekaar te voorzien. 

  

                                                                              
                           

 

 


