
Beste vrienden      9 sept 2015 
 
Vakantie achter de rug, kleinkinderen weer naar school, een zon die  vlugger onder begint te gaan en wij… een dagje ouder. 
Tijd voor de Paribas Vriendenkring om onze activiteiten weer op te starten. Het bestuur is nochtans al maanden bezig om 
een aanvaardbaar alternatief te vinden voor de locatie van onze diverse activiteiten. Want zoals jullie al lang weten : de 
gebouwen van de NBB in St Agatha Berchem werden verkocht aan de gemeente, en dientengevolge moesten wij ook 
afscheid nemen van  de toegewijde chef-kok en…van de toch wel zeer gunstige financiële voorwaarden waarvan we - mede 
dank zij de NBB - konden genieten. 
Centrale ligging, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, parkingmogelijkheid, en …democratische prijzen voor spijs en 
drank. Geen eenvoudige opdracht om zoiets te vinden op een aanvaardbare ligging, zo is gebleken. Rekening houdend met 
het feit dat onze stiefmoeder Belfius alle subsidiering van onze activiteiten heeft stopgezet(ondanks de iets leukere 
resultaten). 
Na bespreking met de nieuwe uitbater hebben wij uiteindelijk besloten – minstens de eerstkomende lunches - toch 
opnieuw te laten doorgaan op de oude vertrouwde locatie. 
Gerenoveerd en sfeervol interieur, nieuwe chef met ervaring in sterrenrestaurants, uitstekende culinaire kwaliteit, en 
aanvaarbare prijs: dat hebben we nergens anders aan vergelijkbare voorwaarden kunnen vinden. (zie onze website) 
 
Onze eerstkomende lunch zal dan ook doorgaan op  :  
    VRIJDAG  2 OKTOBER  12 UUR GEMEENTELIJK DOMEIN B-Sports (EX NBB) 
                                               BASILIEKLAAN 13            1082 ST-AGATHA-BERCHEM                                                  
 
Gelieve uw deelname traditioneel te willen bevestigen door storting van 25 eur per deelnemer op onze rekening 
(vriendenkring Paribas nr BE05 550 7905000 75) met eventueel vermelding gewenste tafel. (Vóór 28 september) 
Het verbruik van dranken(alles tegen zeer schappelijke prijzen) zal evenwel individueel verrekend worden. 
 
                                                                                                              ***************** 
Wij zijn verheugd u ook te kunnen melden dat wij op donderdag 15 OKTOBER een bezoek organiseren aan MONS, culturele 
hoofdstad van Europa. Dit bezoek zal georganiseerd en begeleid worden door onze ex-collega’s André Coja en Brigitte 
Strehler.  Alle details en praktische info zullen u ten gepaste tijde worden meegedeeld. 
Gezien het  aantal deelnemers beperkt is ( max 2 groepen van 15) raden we u aan zo vlug mogelijk in  te schrijven door 
storting van 4O eur op hogervermeld rekening nummer. 
Deze prijs is” all-in”(musea, verzorgde lunch, gids -André en Brigitte, korte rondleiding) WARM AANBEVOLEN. 
 
                                                                                                             ***************** 
Datum najaarslunch : vrijdag 27 november 2015  … 
       ***************** 
Ondanks taks-shift ,BTW verhogingen, afgeschafte subsidiëring, geen gunstvoorwaarden NBB etc, behouden wij het jaarlijks 
lidgeld op 10 EUR per persoon. Net als vorig jaar staat het iedereen vrij dit bedrag (uit sympathie) te verhogen. Vorig jaar 
mochten wij een aanzienlijk bedrag aan spontane sponsoring  ontvangen, waarvoor onze herhaalde dank. Het liet ons toe 
onze activiteiten  met iets extra op te vrolijken. Mogen we jullie vragen zo vlug mogelijk jullie bijdrage(ietsje meer mag ook) 
te storten op onze hogervermelde rekening.  (Paribas Vriendenkring : BE05 5507 9050 0075) 
Wat kunnen jullie in ruil hiervoor verwachten ??? 

- verzorgde lunches tegen redelijke prijs 
- jaarlijkse BBQ(dit jaar wellicht op zeer originele plaats) 
- muzikaal opgeluisterde nieuwjaarslunch met speciaal menu en aangepaste attenties 
- website die je informeert over prettige-en helaas ook minder prettige-gebeurtenissen in de vriendenkring 
- op de website ook tevens verslagen, foto’s en clips van onze diverse organisaties 
- mailing om iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten. 

IN DE TOEKOMST ZAL DE MAILING NOG ENKEL VERSTUURD WORDEN NAAR DE LEDEN DIE HET LIDGELD BETAALD HEBBEN. 
DE WEBSITE BLIJFT EVENWEL VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK 
 
                                                                                                         ******************* 
Wij hopen dat jullie ook het komende werkjaar (2015-2016) lid zullen blijven van onze vriendenkring PARIBAS, niet alleen 
uit sympathie ,maar ook  opdat we jullie zouden kunnen ontmoeten op onze organisaties. En nieuwe leden zijn natuurlijk 
van harte welkom. Het is de enige link die nog bestaat tussen (ex)collega’s van weleer waarmee wij onze ganse loopbaan 
hebben samen-(of tegen-)gewerkt. 
En tenslotte dit :   “..WIE DE TOEKOMST WEINIG AANLOKKELIJK VINDT…..  

MOET ZICH DAN MAAR  IN HET  VERLEDEN VERDIEPEN”  (Johan Goudsblom) 
 
HARTELIJKE PARIBAS GROETEN 
 
HET BESTUUR VAN DE VRIENDENKRING 

 

 


