3 maart 2015
OVERLIJDEN
We vernemen het overlijden van FRANCIS TILBURGHS, echtgenoot van
Rosine Vanden Meersschaut.
Als zijn gezondheid het toeliet was hij steeds aanwezig op onze lunches en
genoot hij ten volle van onze organisaties. Hij is overleden op 23 februari
op 67-jarige leeftijd.
De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats gehad op zaterdag 28 februari
2015 te Steenokkerzeel.
DECES : Françis Tilburghs, mari de Rosine Vanden Meerschaut
Si sa santé le permettait, il était toujours présent avec Rosine à nos activités. Décédé le 23 février à l’âge de 67
ans. L’enterrement a eu lieu le 28 février à Steenokkerzeel.
9 februari 2015
We vernemen het overlijden van onze dierbare collega LUDO MAEREVOET.
(62 jaar) Ludo was een graag geziene gast op onze lunches als tevens op
onze sportieve activiteiten. Door zijn ziekte had al geruime tijd moeten
verstek laten gaan.
Nous avons appris le décès de notre collègue LUDO MAEREVOET (62 ans)
Les funérailles civiles ont eu lieu le samedi 14 février 2015 à 12h au Centre
Funéraire Van Humbeeck à Willebroek.
Vorige zaterdag heeft de begrafenis plaatsgehad van onze Paribascollega en lid van onze Vriendengroep Ludo Maerevoet.
Het was een mooie plechtigheid ,opgeluisterd met teksten voorgedragen door de beide dochters Ellen en Tina
en poëzie gebracht door acteurs van "THUIS". Jelle Cleymans speelde gitaar en zong een mooi liedje.
Er was ook een indrukwekkende speech door de voorzitter van SK TISSELT waar Ludo vele jaren heeft
gevoetbald en daarna deel uitmaakte van het bestuur.
Minstens 20 ex-Paribas collega’s waren aanwezig. De volledige cast van "Thuis" was ook aanwezig.
Ludo had natuurlijk een lange loopbaan op Paribas. Onze voorzitter Lieven heeft Ludo nog aangeworven als
bediende in Willebroek toen hij daar mandataris-zaakvoerder was.
Hij woonde gans zijn leven in hetzelfde dorp (Tisselt), was gedurende 35 jaar getrouwd met dezelfde vrouw,
werkte 40 jaar bij dezelfde werkgever, en was van kinds af actief in dezelfde sportclub: het was dus wel
degelijk een trouwe en loyale man.
Ook bij de fietsuitstapjes georganiseerd door onze Vriendenkring was hij er steevast bij. Bij Paribas Sport
verdedigde hij fanatiek onze kleuren in het voetbal.
Namens de Vriendenkring hebben wij mondeling en schriftelijk onze deelneming betuigd.

26 februari 2015 : OVERLIJDEN HENRI ENGELBOS (88 jaar).
Hij is overleden op 21 februari in Duitsland en de begrafenisplechtigheid heeft plaats gehad op dinsdag 3
maart om 11u in de Kerk Notre Dame de l'Annonciation, place Georges Brugmann, 1050 Brussel.
Nous avons appris le décès de Mr. HENRI ENGELBOS (88 ans), décédé le 21 février en Allemagne et dont les
funérailles se dérouleront mardi 3 mars à 11h en l'église Notre Dame de l'Annonciation, place Georges
Brugmann à 1050 Bruxelles
Les dernières années, il avait besoin d'aide. Il les a passées chez sa fille en Allemagne. Henri Engelbos laissera le
souvenir d'un grand professionnel. Il connaissait bien les marchés et affectionnait particulièrement les titres
"Banque Nationale". Il aimait beaucoup la musique classique et les concerts de Mozart
...... je garde de lui le souvenir d’un homme qui a indiscutablement contribué à faire de la Paribas Belgique à
l’époque un institution réputée par sa maîtrise en matière financière.
Paix à son âme. Et que Saint Pierre lui ait chambré une bouteille de château Petrus pour son arrivée…Lui qui
était un amateur et connaisseur éclairé de bons vins.

24 februari 2015
OVERLIJDEN
We vernemen tevens het overlijden van ALBERTE JANQUART.
Zij was tijdens de Paribas periode werkzaam in het Kantoor Halle.
Ze is na een slepende ziekte op 65-jarige leeftijd overleden op 12 februari
2015 en werd vorige woensdag 18 februari 2015 begraven te Velzeke.

