
Baasrode 16-12-2019 

 

Beste oud-collega’s Kon. AC. Lebbeke, 

 

Ik heb een dubbel gevoel. Het schrijven van deze brief is naar aanleiding van het overlijden van onze 

oud-collega Patrick Van Rossem. We hebben met velen van de club zijn afscheid mogen bijwonen. 

Het was een mooi afscheid met terugblikken van zijn leven. Nadien hebben  we met velen van ons 

een pint gaan drinken in een café te Merchtem, waar hij ook wel eens kwam. 

De kameraadschap die toen op die dag mochten ondervinden bewijst dat de club allemaal diep in 

ons hart zit…onverwoestbaar gevoel. Zijn heengaan heeft ons toe aangezet om eens samen te komen 

en daar gaat deze brief nu speciaal over.  

We hebben toen besloten om eens een reünie te houden met oud oud-collega’s rond zijn tijd van 

sportiviteit bij het AC-Lebbeke. We spreken dus van diegene die actief waren tussen 1975 en 1995 

en hun partners. 

Het samenzijn gaat door in ons aller bekend clublokaal “ de chalet” op onze piste. 

We hebben zaterdag 22 feb. vastgelegd in een overeenkomst met  de club en de catering. 

We voorzien een Breughelbuffet warm en koud eten tegen een democratische prijs van 20 euro per 

persoon.   

We zouden samenkomen tegen 16.oo uur, beginnen met een gratis drankje ons aangeboden door de 

club en tegen 17.00 uur starten met het Breughelbuffet. 

De dranken die dan tijdens en na het eten gebruikt worden is met eigen middelen te betalen… op die 

manier steunen we dan ook de kas van de club.  

De huidige voorzitter, François Willems, ook al een veteraan van weleer, zal een klein woordje doen. 

We hopen op een massale reactie van uwentwege zodat het overlijden van Patrick op deze manier 

tot een heerlijke reünie mag leiden. 

Uw deelname is geldig als u zich op voorhand inschrijft tegen 19 jan. met 20 euro over te schrijven op 

rekeningnr. BE33 0012 0865 3765 van de club, met melding van “veteranenreünie en jullie naam” 

 

Laat er ons een mooi feest van maken, 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jacqueline, André en Martin 


