
 
 
          8 juli 2014 
 
Aan alle leden en sympathisanten van de Vriendenkring PARIBAS. 
 

1. JAARLIJKSE BIJDRAGE 
 
Zoals ieder jaar vragen wij aan onze leden, en geïnteresseerde collega’s hun bijdrage voor 
het seizoen 2014-2015 te willen overschrijven op onze rekening BE05 550 7905000 75.  
Ondanks het schrappen van de jaarlijkse subsidie van 50 € per aangesloten lid, die ons de 
laatste jaren door Belfius Bank werd toegekend, heeft het Bestuur van onze vereniging,  in 
het kader van een edelmoedig en creatief boekhoudkundig beheer, eraan gehouden de 
jaarlijkse ledenbijdrage  toch onveranderd te laten op 10 € per persoon of 20 € per koppel. 
 
Hierdoor kunnen jullie in de toekomst als volwaardig lid aan al onze activiteiten deelnemen 
en worden jullie op de hoogte gehouden van alle mogelijke info via website, mail of 
desgevallend briefwisseling. Zowel nog actieven, met nog enig heimwee naar de oude 
Paribas(België) Spirit, als bijna gepensioneerden en reeds op (verplichte) rust-gestelden 
kunnen lid zijn (of worden) van onze vriendenkring PARIBAS.  
Jullie financiële en morele steun is voor ons een stimulans om enthousiast verder te boeren. 
 
Het staat een ieder vrij om een grotere bijdrage te storten om onze vereniging meer armslag 
te geven en onze bijdrages en organisaties op een sociaal peil te handhaven. De leden en 
het Bestuur zijn jullie hiervoor bijzonder erkentelijk en traditiegetrouw kunnen jullie hiervoor 
ook rekenen op enkel maar de sympathie van de fiscus, vermits de bijdrage van de milde 
schenker niet-aftrekbaar blijft. 
 

2. REEDS GEPLANDE AKTIVITEITEN 
 
- vrijdag  29/08/2014: Bezoek aan de stad Mechelen(info zie punt 3) 
- vrijdag  26/09/2014: Lunch (St-Agatha-Berchem) 
- donderdag  27/11/2014: Lunch (St-Agatha-Berchem) 
- vrijdag 16/01/2015: Nieuwjaarslunch 
- vrijdag 29/05/2015: BBQ 
 

3. BEZOEK AAN DE STAD MECHELEN 
 

MECHELEN is de stad van Margaretha van Oostenrijk, de tante van Keizer Karel, die met 
haar hofhouding het 16e- eeuwse Mechelen op de wereldkaart heeft gezet.  

 
 
- Datum: vrijdag 29 augustus 2014 
Voorziene programma( kan lichtjes aangepast worden in functie van aantal deelnemers en 
speciale wensen) 

 
       … vervolg, zie keerzijde 
 



PROGRAMMA :  
 -   9u30  : koffie 

- 10u   : stadswandeling met gids 
- 12u   : middagmaal “koekoeksmenu” 
- 14u30  : boottocht Binnendijle 
- vrije shopping (of drinking)-time 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indien voldoende belangstelling kan er voor diegenen die  geïnteresseerd zijn, als alternatief voor de 
boottocht, een bezoek-met gids gebracht worden aan de kazerne DOSSIN(de gewezen SS-SAMMELLAGER 
MECHELN), een verzamelkamp voor meer dan 25.000 joden en 350 zigeuners. Van hieruit vertrokken de 
treinen naar Auschwitz-Birkenau. Rechtover de kazerne Dossin bevindt zich het prachtige en gloednieuwe 
museum dat een uitgebreid inzicht geeft in de geschiedenis van de Holocaust. 
Alvorens terug de weg naar huis aan te vatten raden wij jullie aan een kijkje te gaan nemen in het 
Vrijbroekpark. U vindt er de mooiste rozentuin van Europa die al verschillende (wereld)prijzen heeft 
gewonnen. Er is een ruime parking in het park en een zeer gezellige Brasserie vlakbij de rozentuin om de 
dorst te lessen. 

 
- Deelname prijs: 30 € 
- Inschrijving : door storting van 30 € per deelnemer.  
   Gelieve bij de storting op de mededeling te vermelden of je Nederlandstalige of 
   Franstalige gids wil. Door de de vermelding  F of N, FN indien 2-talig. 
   Indien interesse in bezoek aan Dossin en museum gelieve op de storting eveneens 
   “DOSSIN” te vermelden. 
   Op iedere storting dus de melding “of F of N of FN” en eventueel “Dossin”. 
- Betalingen en inschrijvingen TEN LAATSTE bevestigen tegen  5 augustus 2014.  
 
Alle verdere praktische informatie betreffende parkingplaats van samenkomst, definitief 
programmma (is voor een deel ook afhankelijk van aantal deelnemers) zal aan ieder 
ingeschreven deelnemer worden toegestuurd en op onze website worden vermeld. 
 
Wij hopen jullie in grote getale te mogen verwelkomen in Mechelen op vrijdag 29 augustus. 
 
Met vriendelijke groeten  
 
 
 
vanwege het Bestuur van de Vriendenkring Paribas 
 
 
 
 
 
Wil je in de toekomst geen post meer ontvangen van ons, geef een seintje aan Lieven Stoop, tel:015/27.13.14, 
of een mailtje naar paribassenior@gmail.com, of stuur desgevallend je mailadres door dan ontvang je in de 
toekomst onze info enkel digitaal.   
Verdere info vind je steeds op onze website : http://www.fietssite.be/PBsenior.html 

 

mailto:paribassenior@gmail.com
http://www.fietssite.be/PBsenior.html

