
 
 
BESTE PARIBAS VRIENDEN       25 maart 2014 
 
Wij zijn toch niet vergeten dat we jaren gewerkt hebben bij een financiële instelling waar “BANKIEREN EEN 
KUNST……WAS” 
Geheel in deze traditie zijn wij blij u te kunnen uitnodigen op een bezoek aan de gekende kunstgalerij “den HEECK”. 
Het is niet ”zo maar” een galerij…Ten eerste wordt ze gerund door ons eminent lid –en oud collega- Jan Verschaeren 
en zijn echtgenote Magda, die sinds enige tijd deelnemen aan onze lunches. Bovendien is het een internationaal 
gekend centrum voor constructivisme en concrete kunst(center for constructivism and concrete art) 
 
Wat dat allemaal betekent zal ons  worden verduidelijkt en getoond  door Jan en Magda. Een niet te missen en unieke 
kans die het later zal mogelijk maken dat onze kinderen en kleinkinderen –ook op dat gebied- van ons iets kunnen 
leren… 
Geheel in overeenstemming met het hoog( Paribas-) niveau van dit bezoek, gaan wij samen lunchen in 
restaurant  EYCKERHOF( 1 michelin ster) 
 
Gans dit pakket (bezoek, apero, voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht, wijn en….goed gezelschap) wordt u 
aangeboden voor de prijs van 55 euro. 
 
Zowel de galerij als het restaurant zijn gelegen in het prachtige Klein-Brabant, vlak bij de Schelde in Hingene. 
 
Er is een GROTE MAAR….het aantal plaatsen is beperkt. Begrijpelijk dat het restaurant ,van werkelijk uitstekende 
kwaliteit, zijn beperkingen heeft wat betreft het aantal plaatsen dat het voor ons kan reserveren. De inschrijvingen 
zullen afgesloten worden zodra dat aantal bereikt is.(betaling is bewijs van inschrijving) 
U kunt inschrijven vanaf 1 april op het gebruikelijke rekeningnummer.(55 EUR PER DEELNEMER) 
 
U zult nog per mail verwittigd worden en een uitnodiging toegestuurd krijgen. Deze manifestatie is in ieder geval 
éénmalig . 
 
Parking mogelijk op beide locaties. Leden die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen hoeven dat te melden. 
Wij vinden wel een regeling dat jullie kunnen opgehaald worden door een ex-collega van goede wil (zo zijn de 
meesten) 
 

 
 

 

DATUM : WOENSDAG 30 APRIL 2014 
AANVANG: welkom bij Jan en Magda vanaf 10 uur 
.                            (exposé en rondleiding om 10u30) 
LOCATIE  GALERIJ den HEECK:  
LOUIS DE BAERDEMAECKERSTRAAT 52-54     
2880       BORNEM-HINGENE 
(diegenen die omwille van welke reden dan ook rechtstreeks naar het 
restaurant willen gaan:dit is perfect mogelijk, gelieve ons dan wel een seintje 
te geven) 

 

MIDDAGMAAL: 12u30  Eyckerhof 

 

LOCATIE RESTAURANT EYCKERHOF,  

SPUISTRAAT 21   

 2880 EIKEVLIET BORNEM 

 


