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Brussel, november 2018 

 

 

Beste vrienden, 

 

Binnenkort staan de eindejaarsfeesten en recepties weer voor de deur, maar wij denken al een paar 

maanden verder. 

 

Traditiegetrouw vieren wij, senioren KBC Brussel, onze hoogdag met ons jaarlijks banket in maart 

in Salons Waerboom. 

 

Onze seniorenkring is door de jaren heen uitgegroeid tot een hechte vriendenkring. Dat merken wij 

bij de talrijke opkomst van onze georganiseerde activiteiten, maar vooral bij ons banket. Deze 

samenhorigheid bevestigt de uitspraak van een Grieks filosoof ‘Het mooiste van alles dat wijsheid 

ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap’. 

 

Om deze vriendschap te bevestigen nodigen wij jullie heel graag uit op deze hoogdag van onze 

Seniorenclub op 

 

 

Zondag 17 maart 2019 in Salons Waerboom 

Jozef Mertenslaan 14,  1702 Groot-Bijgaarden 
 

 

Dagprogramma 
 

Eucharistieviering -11.30 uur De H. Mis wordt opgedragen in de St. Egidiuskerk  

Gemeenteplein te Groot Bijgaarden ter nagedachtenis van  

onze overleden leden in 2018. Ze wordt muzikaal opgeluisterd 

met Jos Mertens aan het orgel. 

 

Feestmaal -12.45 uur deuren open (en niet vroeger) 

-13.00 uur aperitief aan tafel 

-13.30 uur feestmaal 

-18.00 uur einde 
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Menu -Tataki van zalm met avocadopeer en oosterse rijstvermicelli 

-Koninginnehapje 

-Vlaswijting Dugléré prei, kampernoelies en smeus van aardappelen 

-Cigarello van pannenkoek met banketbakkersroom met 43-liqueur 

-Koffie of thee met koekjes 

 

Dit alles met aangepaste wijnen Château Lamothe de Haux 

     La cour des Dames 

 

1. 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 parkingplaatsen uit, we zorgen 

ook voor het milieu. 

 

2. DEELNAMEPRIJS :  

 

Leden en partner: 57 euro per persoon 

 

3.  INSCHRIJVING: 

Door overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met 

vermelding ‘Banket’ vanaf 18 februari 2019 tot en met 28 februari 2019. 

Vergeet niet -vόόr 28 februari 2019- eveneens het bijgaand deelnemingsformulier degelijk 

ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Rita Maes. 

 

Wij verwachten jullie heel talrijk om samen van de misviering en van ons banket weer iets groots 

en gezellig te maken. 

 

Het Bestuur. 
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BANKET  ZONDAG  17 MAART  2019 

DEELNEMINGSFORMULIER 

Formulier ingevuld - zo spoedig mogelijk- maar zeker vóór 28 februari 2019  terugsturen naar 

Rita Maes       

Privé-adres:   Kam 58 te 1780 Wemmel 

Telefoon:  02/460.47.49 

E-mailadres:  maes.re@skynet.be 

   Het is voldoende deze gegevens met een eenvoudig mailbericht te  

   sturen. Formulier scannen is niet nodig. 

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

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

Telefoon en/of GSM of e-mailadres 

………………………………………………………............................... 

zal deelnemen aan het jaarlijks banket van de Seniorenclub 

alleen    vergezeld van partner  

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

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

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

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

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

5. ................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................... 

7. ................................................................................................................................... 

O    Ik heb geen voorkeur.  

Ronde tafels met max. 9 personen.  Alvorens jullie voorkeur van tafelgenoten door te geven, 

gelieve vooraf onderling met mekaar af te spreken. Zo vermijden wij dat bepaalde personen door 

meerdere tafels gevraagd worden. 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. 
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