Brussel, 28 februari 2014
Beste LEDEN EN SYMPATHISANTEN,
Zoals jullie reeds konden vernemen gaat onze LENTELUNCH door op donderdag 27 maart 2014 en
dit nog steeds (en tot nader bericht) op de gebruikelijke locatie:
CLUB NATIONALE BANK, BASILIEKLAAN 14
ST AGATHA BERCHEM
We hopen dat jullie (minstens)even talrijk zullen aanwezig zijn als op onze nieuwjaarlunch.
Mogen wij u vragen uw deelname te willen bevestigen door storting van 20 euro, op de rekening van de
vriendenkring PARIBAS( Belfius-rekening BE05 5507 9050 0075 ) (of een veelvoud hiervan indien u ook
betaalt voor andere deelnemers(partner en/of ander lid)
Gelieve in dit laatste geval de naam van alle deelnemers voor wie u betaalt te vermelden in de rubriek
“mededeling” op de overschrijving, liefst elektronisch. Indien betaling via gewone overschrijving op papier
rekening houden met extra-uitvoeringstijd van het kantoor.
Gelieve uw betaling te doen ten laatste op 20 maart. De snelsten krijgen de beste plaatsen aan tafel.

Zoals vorige keer vragen wij u ook ons kenbaar te maken met wie u aan tafel wil zitten. U kan dit melden
door de voornaamste naam te vermelden in de rubriek ”mededeling” van uw overschrijving,
(klassieke tafels : tafel Jef Deleu, Lieven, Arnould, Leon, Patricia, Willy, Diverse … )
U kunt ook uw voorkeur doorsturen per mail naar paribassenior@gmail.com
Op onze ParibasSeniorensite http://fietssite.be/PBsenior.html of http://paribassenior.tk vindt U eveneens
een link naar onze mailbox.
Ook een telefoontje naar Lieven Stoop (015/27 13 14) behoort tot de mogelijkheden.
Wij vragen uitdrukkelijk dat al diegenen die dit bericht enkel per post ontvangen, maar waarvan het
mailadres ons nog niet gekend is, ons een mailtje te sturen.
Misschien beschikt U zelf niet over een PC, maar kunt U wellicht toch gebruik maken van de PC van
kinderen, collega of vrienden. Laat ons dit dan tevens weten. Om praktische en financiële redenen zouden
wij in de toekomst alle informatie elektronisch willen versturen.
Indien U onverwacht toch niet kunt aanwezig zijn, geef ons dan een seintje en uw betaling geldt voor een
volgende lunch.
Zoals reeds gemeld organiseren wij in mei een PAR(ibas)BECUE waarop nog actieven en alle oudgedienden
zullen worden uitgenodigd. (Een speciaal logo werd reeds ontworpen….)
Mocht U hiervoor bijzondere of originele voorstellen hebben (qua locatie, muziek animatie etc).,maak ze
dan kenbaar op onze volgende lunch. U krijgt het woord en de micro staat ter beschikking van iedereen.
Ten slotte herhalen wij nogmaals dat indien sommigen moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen, ze
dat gerust mogen melden. Wij kijken na of er iemand van de streek-die naar de lunch komt- u eventueel
kan komen oppikken
Wij hopen jullie te kunnen ontmoeten op 27 maart
Vriendelijke groeten vanwege het Bestuur van PARIBAS Vriendenkring

