
    
          5 maart 2015 

 

Beste leden en collega’s sympathisanten 

Graag nodigen wij u (en uw partner) uit op onze VOORJAARSLUNCH die zal doorgaan op 
                 VRIJDAG     27 MAART        2015 vanaf 12 uur (opgelet ! gewijzigde datum) 

BASILIEKLAAN 14   SINT AGATHA BERCHEM 
Onze Directeur Culinaire Zaken heeft ook nu weer voor een origineel en standingsvol menu gezorgd. . 

Apéritief met hapjes 
Voorgerecht 

Witloof in hesprolletjes gegratineerd 
Nagerecht 

Koffie 
en zoals gewoonlijk :  wijn en water inbegrepen ! 

  
Dit alles voor de traditionele prijs van 20 euro (voor de leden) of 30 euro (voor de niet-leden) 
U wacht dus best niet te lang om in te schrijven  en de eerste inschrijvers krijgen de beste plaatsen. 
Dit kan gebeuren door storting op onze rekening :  

BE05 5507 9050 0075 van de VRIENDENKRING PARIBAS 
Indien gewenst gelieve op uw overschrijving de naam te vermelden van de persoon(en) met wie u aan 
dezelfde tafel wil zitten. 
U kunt ons dat natuurlijk ook per mail  meedelen(paribassenior@gmail.com) voor zover we jullie 
voorkeuren nog niet kennen of U eens een andere goesting heeft. 
Graag uw inschrijving en storting vóór donderdag 19 maart 2015 om ons toe te laten de nodige 
schikkingen te treffen. Uitzonderlijk annuleren kan tot op 2 dagen op voorhand. 
Mocht  U om medische redenen problemen hebben met bepaalde ingrediënten laat ons dat ook tijdig 
(bij inschrijving) weten, dan kunnen we in samenspraak met de chef voor een alternatieve schotel 
zorgen. 
  
Wij verwachten jullie  zoals steeds in grote getale. 
  
Het bestuur van de vriendenkring  
 
* * * * * * * 
Gereserveerde datums voor onze volgende lunches : 

- Vrijdag 29 mei 2015 : BBQ vanaf 16 uur 
- Vrijdag 19 juni 2015 : Luch van de Chef  
- …………. 

Overlijdens van collega’s : Ludo Maerevoet, Alberte Janquart, Henri Engelbos, Francis Tilburgs (echtgenoot van Rosine 
Vanden Meerschaut).  
Meer info vindt U op onze seniorensite : http://fietssite.be/PBseniorinmemoriam.html  
 
Vergeet ook niet langs onze seniorensite te gaan. En geniet mee van de autobiografie van onze collega Ernest Lichtert of 
van de foto’s uit de oude doos met wijlen  Wets en den Kak als Sinterklaas ….. Of een piepjonge Leon De Wit. 
 
26 februari 2015 : WAT GEBEURDE ER MET ......... ERNEST LICHTERT 
Uiteindelijk heeft Ernest zijn biografie beëindigd en mogen wij allemaal samen meegenieten met zijn PARIBAS-tijdperk ..... 
En om het spannend te houden gaan we dat aanbieden .... in verschillende afleveringen ..... 
VANDAAG AFLEVERING EEN :  Waar het hart van vol is loopt de mond van over. Ik ben een ex-medewerker van Paribas 
België in hart en nieren, wat was het ooit een fantastische bank denk ik nog steeds en ik pluk er tot op heden vruchten van.  
Paribas België was een bank waar iedereen naar op keek , punt.Ik ben in september 1989 bij Paribas beginnen werken op 
….  De rest kunnen jullie meevolgen op onze seniorensite. 
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