
 
          25 december 2015 
Beste leden van onze Vriendenkring Paribas 
 
Eerst en vooral wensen wij u allen een vrolijk (en zonder alcohol controle) kerstfeest en een gelukkig (en ook 
financieel) voorspoedig 2016. 
Een jaar zonder gezondheidskwaaltjes, zonder overgewicht of teveel cholesterol, zonder teveel zagende 
echtgenotes(n), zonder ondankbare kinderen of kleinkinderen, zonder dalende beurzen, zonder stijgende kosten van 
water of elektriciteit, zonder ruzies met de buurvrouw, zonder een gehate vroegere baas te moeten tegenkomen op 
één of andere receptie of voetbalmatch, kortom zonder al die dingen die het leven toch soms een beetje minder 
prettig maken. 
 
Na al deze mooie wensen die iedereen zullen ”raken” nodigen wij u graag uit op onze  

NIEUWJAARSLUNCH op VRIJDAG  15 JANUARI 2016      AANVANG  12 UUR  
BASILIEKLAAN 14,  SINT AGATHA-BERCHEM (terroristen-vrije gemeente) 

 
Wij verwachten u massaal op deze hoog-gereputeerde, geapprecieerde en feestelijke culinaire activiteit van de 
bovenste Paribas-plank. 
Is het niet prettig onze collega’s van weleer met wie we gedurende jaren lief (en winst) en leed (en verlies) gedeeld 
hebben nog eens terug te zien?  Hoe meer(ex-collega’s) hoe meer (Paribas)vreugde. Laat uw eventuele afwezigheid op 
onze Nieuwjaars lunch niet de eerste verkeerde en ontgoochelende beslissing zijn van 2016. Kom op - tegen kanker 
natuurlijk - maar ook tegen afwezigheden op dergelijke belangrijke (culinaire) evenementen.  
Aarzel dus niet en ga bij het lezen van dit bericht cito-presto naar uw PC of smartphone en doe de overschrijving van: 
30 EURO PER DEELNEMER ALL-IN ( apéro, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, alle dranken aan tafel, koffie en nog 
wat verrassingen er bovenop en achteraan). 
“Verrassingen” die u te danken heeft aan de gulle sponsoring van tal van onze leden, waar voor onze oprechte dank. 
Sponsoring van toekomstige activiteiten is nog steeds van harte welkom. 
- Rekeningnummer : BE05 5507 9050 0075  VRIENDENKRING PARIBAS  
                                  (de bank waar (Bank)(v)ieren altijd al een kunst was.) 
- Laat ons – via rubriek mededeling  op uw overschrijving- weten met wie u (eventueel-niet) aan tafel wil zitten en 
welk alternatief voorgerecht of hoofdschotel   u wil reserveren.  (tafel x – 1 zalm of brie – 1 everzwijn of parelhoen).  

- Zonder specificatie reserveren wij voor u “zalm/everzwijn “. 
- Vergeet desgevallend ook niet het tegoed van vorige lunch te verrekenen. 
- Zo gewenst kunt U deze informatie ook per mail overmaken. 

- Gelieve in te schrijven en te storten vóór zondag 10 januari 2016. 

-  Enkele dagen tevoren sturen wij u bevestiging van de keuze die u volgens ons gemaakt heeft.  Mocht er iets 
verkeerd gegaan zijn, gelieve ons dan onmiddellijk te contacteren (en niet meer aan tafel zelf). 
 
In 2016 zal het niet anders zijn dan de voorbije jaren: afwezigen hebben altijd ongelijk… 
 
1.- keuze voorgerecht  
                 - gemarineerde zalm, rode biet, krokante groenten 

Of wel - pasteigebakje met briekaas, appel gekarameliseerd en Luikse stroop. 
2  - keuze hoofdgerecht  

                 - everzwijnragout 
Of wel     - parelhoen, bospaddenstoelen 

3  -  nagerecht: dôme au chocolat 
 

Diverse Nieuwtjes: 
Volgende lunches : donderdag 10 maart 2016 – BBQ vrijdag 27 mei 2016 – juni : culturele uitstap – vrijdag 9 sept 2016: 
herfstlunch. 
Op onze vernieuwde website hebben we Marie-Thérèse De Ruyver terug opgevist en vindt U tevens verslagen van 
onze vorige lunches. Evenals diverse tips en uiteenlopende informatie. 
overlijdens : Gilbert Carels, Paul Maigret, Bernard Mathieu, Freddy Segers, Liban Van Puyvelde, Leo Nees. 
 
Prettige feesten 
NIEUWJAARS-COMITE VRIENDENKRING world-wide PARIBAS  

https://paribassenior.wordpress.com/
https://paribassenior.wordpress.com/collegas-in-aktie-collegues-en-action/
https://paribassenior.wordpress.com/in-memoriam/

