
 

    
          4 november 2014 

Beste Leden en Sympathisanten, 
 
We zitten weer met het winteruur en bereiden onze winterslaap voor. Maar eerst gaan we nog eens uit de bol voor ons 
laatste Senioren Diner van dit jaar. 
En onze Pol heeft weer iets uit zijn mouw geschud …. Om duimen en vingers af te likken. 
 
  DONDERDAG 27 NOVEMBER 2014 vanaf 12u : J A C H T M E N U 
  CLUBHUIS van de Gemeente St-Agatha Berchem, BASILIEKLAAN 14, St-Agatha-Berchem (voorheen clubhuis NB) 
  PRIJS : Eindejaarsactie : 20 EURO (niet-leden :30 euro) 
  VIJFGANGEN-MENU :  
   Aperitief 
   Pompoensoepje 
  Everzwijnkroket , salade 
   Hertensteak met herfstgarnituur 
   Normandische pannenkoek 
  Koffie en gebak 
 Drank (Wijn en Water) en Paribas-ambiance inbegrepen. 
Zij die uitzonderlijk niet wild zijn van wild (hert), kunnen een gewone steak in de plaats krijgen. Gelieve dit te melden via 
mail of op de overschrijving (“steak”). 
 
Mogen wij u vragen uw deelname te willen bevestigen door storting op rekening BEO5 5507 9050 0075 van 
VRIENDENKRING PARIBAS , ten laatste op 19/11/2014. Eventueel de deelnemers en de gewenste tafel vermelden op de 
overschrijving.  
 
Vriendelijke groeten 
Het BESTUUR VAN DE VRIENDENKRING 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANDERE NIEUWTJES : 
 
AFTER-BELFIUS 
Sinds enkele weken is « AFTER-BELFIUS » weer actief. Je vindt er alle info in verband met de hospitalisatieverzekering en 
je kan er de nodige documenten downloaden. 
Ook kan je er de personeelsvoorwaarden vinden voor de diverse Belfius-producten. 
Deze site zal later aangevuld worden met nog meer informatie. 
Om toegang te krijgen moet je wel een wachtwoord aanvragen. Dit kan wel een dagje duren. Voor meer info verwijzen 
wij op het betreffende artikel dat te vinden is op onze Senioren Website : http://fietssite.be/PBsenior.html   (16 okt 2014) 
 
VAKANTIEVERBLIJVEN 
Een aantal van onze collega’s stellen hun vakantieverblijven ter beschikking aan een vriendenprijsje. Verdere info hierover 
vinden jullie ook op onze Seniorensite. 
 
OVERLIJDENS 2014. 
Een aantal collega’s zijn ons ook dit jaar weer ontvallen : 

- Oscar VandenBroek, 76 jaar. 
- Denise Poelmans, echtenote van Noël Onclinckx, 75 jaar 
- Florence Pire, echtgenote van Charly Degreus, 51 jaar 
- Gilberte Saisset (Demarbaix) (86 jaar) 
- Francine DeVlieger, 65 jaar 
- Christine DeWilder (58 j) 
- Marie-Rose Bauwens, echtgenote van Philippe Mendes, 63 jaar 

 
KOMENDE ACTIVITEITEN 

- Vrijdag 16 januari 2015 om 12u : Nieuwjaarslunch 
- Vrijdag 24 mei 2015 om 16u : ParibasBecue 
Andere data liggen momenteel nog niet vast. 
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