Aquatr opi c a Kortrij k

Redacti oneel

Gilbert . . . 
Je bent bij ons geko men i n de lente van 1 990
Eerst die uit dagi ng van een mooie plantenbak, he Lucien?
´
Dan die Mala wi' s met de i deale te mperat uur gekoel d en ver war md
Je was technisch en veeleisend
Veili ghei d moest altijd vooraan staan
Als het best uur zo' n toffe bende is,
dan is dat jou w werk
Je was er altijd
Je was altijd de hel pende hand
Rik, Pascal en Di dier zijn hun trai ner kwijt
 en . . .  er is geen nieu we trai ner
Je hiel p meni g vijver del ven, aanplanten en vergroten
en de u we . . .
Dat was een ju weeltje
Het verlies van Nico bleefje ontroeren
Het litteken bleef knagen, deed pijn
Ook voor Rita en An bleef het verdriet
Aquatropica vergeet noch de vader noch de zoon
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We vervangen je niet aan de best uurstafel
Het kan niet, het hoeft niet, je blijft
Je hoort erbij
E n week voor je vertrok terug de hel pende hand,
voor de nieu wjaarsreceptie i n de keuken van Hans
225 broodjes s meren
Op de receptie, verder meer  i n ons cl ubblad,
We kijken naar jou w hartelijke lach
Nat uurlijk lach je, zo kennen we je
Je was een verdienstelijk best uursli d  en vooral een fa milie mens.
Altijd vroeg je hoe het gi ng met onze ouders of ki nderen . . .
Je wist je vrienden te bezielen en te begeesteren
Recht uit, i nteger, uit een´ ´ st uk.  Je woord was je woord
Een kwaliteitsgedachte was een deel van je leven
Tot slot
De leegte die je nalaat wordt opgevul d
 met de heri nneri ng aan een prachti g mens
Gilbert, zo blijven we toch verbonden
 en vervaagt elke grens . . .

Het best uur
Je kan aan de fa milie je medeleven bet ui gen via het e- mailadres
cotte m. rita @telenet. be
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