
DONDERDAG 
6 september 2018
9.30 uur tot 16.30 uur

REGIONAAL 
PETANQUETORNOOI +50 
gemeentepark Brasschaat
#sportersbelevenmeer

Info en inschrijvingen:
Brasschaat: 
Elke Buelens, 03 650 03 30 
sport@brasschaat.be

Brecht: 
Noortje Aernouts, 03 660 28 43  
sportpromotie@brecht.be

Essen:  
Bieke Van Gils, 03 670 01 45  
bieke.vangils@essen.be

Kalmthout:  
Gino Vanthillo, 03 666 95 02  
gino.vanthillo@kalmthout.be

Kapellen:  
Wilfried Mariën, 03 660 67 62  
sportdienst@kapellen.be

Schoten:  
Gitte Vanwesenbeeck, 03 680 10 74  
gitte.vanwesenbeeck@schoten.be

Stabroek: 
Katrien Koyen, 03 210 11 72  
katrien.koyen@stabroek.be

Wuustwezel: 
Kristof Alen, 03 690 46 28  
sport@wuustwezel.be
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Programma

 09.30 uur - 10.00 uur 

 onthaal

 10.00 uur - 15.00 uur 

 wedstrijden met broodjeslunch

 15.00 uur - 16.00 uur 

 prijsuitreiking 

           cake en koffie/thee

 16.30 uur 

 einde

 
Het regionaal petanquetornooi is een organisatie van 
sportregio Antwerpse Kempen ILV voor alle  
50 - plussers. Het gaat door op de petanquebanen 
van Petanqueclub Hemelhof in het gemeentepark in 
Brasschaat. Dit petanquetornooi maakt deel uit van de 
Sporteltoer Antwerpse Kempen en geeft dus recht op 
een stempel op je spaarkaart!  

Inschrijven
Vooraf inschrijven is verplicht!  
Via de vrije-tijd - WEBSHOP op www.brasschaat.be 
Je kan ook individueel of per ploeg inschrijven bij je 
eigen gemeentelijke sportdienst (contactgegevens zie 
achterkant). 
 
Elke ploeg bestaat uit 3 personen. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen beginners en 
gevorderden. De eerste ploeg van elke gemeente wint 
een trofee. Inschrijven vóór 1 september.

Prijs
7,50 euro - deelname, broodjeslunch met één koffie/thee, 
cake met één koffie/thee en verzekering 

Meebrengen
Wie eigen petanqueballen heeft, brengt die bij voorkeur 
mee. 

Inschrijvingsformulier
regionaal petanquetornooi +50 
6 september - Brasschaat

Naam + voornaam:

..........................................................................

Adres (straat, postcode, gemeente):

..........................................................................

..........................................................................

Telefoonnummer:  .................................................

E-mail: ................................................................
 
Naam van de ploeg: ........................................................
Namen andere leden van de ploeg: 
 
..........................................................................................

 
O Ik ga akkoord dat er foto's genomen worden voor 
promotionele doeleinden.

 
Ik betaal ............. x ..................... euro = ……................. 
euro 

De inschrijving is pas definitief na betaling van het 
inschrijvingsgeld. 

✁


