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Bedankt Gilbert voor alles
Free en Lotte

Persoonlijk heb ik tal van leuke heri nneri ngen die mij steeds
zullen bijblijven, heri nneri ngen die gaan over Gilberts zijn berei dhei d voor en alles en nog wat.
Ik denk daarbij aan Gilberts hel pende handen, de i nfo weekends
waar Gilbert steevast alles opvol gde betreffende de reservatie
van de zaal, de technische ondersteuni ng bij de opbou w tot en
met het vullen van de glaasjes.  Meestal was het ook hij die ' s
avonds de lichten doofde.
Technisch was hij zeer sterk, dat zag je t huis aan zijn aquari u m
en aan zijn vijver, maar het gi ng verder dan dat.   Gilbert had
ook een enor m verant woordelijkhei dsgevoel.  Als hij ie mand met
een suikerke zag prutsen of als hij een of andere onveili ge toestand zag, dan was hij de eerste o m bij te spri ngen en hierop te
wijzen.  Gilbert is zo wat de geestelijke vader van de cl ub.
De laatste tijd kon ik echter niet alles meer van nabij vol gen.
Dat is ja mmer, maar dat is nu zo een periode i n mijn leven.  Het
gezi n en de woni ng zijn mo menteel mijn prioriteiten, ook daar
had Gilbert begri p voor en vroeg hij steeds of t huis ook nog alles
i n orde was.
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Ik heri nner me dat ik massa' s zebradanio' s had nagek weekt i n de
periode dat Gilbert zijn nieu we bak klaar had.  Op een zondagvoor mi ddag ben ik ze dan, sa men met Will y Hugelier, gaan
brengen, fier als een gieter was ik, ik voel de me hofleverancier.
Want voor Gilbert moest het i n orde zijn he.  ´ Het waren de
eerste visjes die i n zijn nieu we bak rondz wo mmen, wat een eer!
Ik zal ze nooit vergeten: Gilbert en zijn visjes . . .
Maar nu ben je vertrokken Gilbert, weg maar toch vlakbij, dat
weten we, net o m de hoek . . .
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