
Getuigenis UNIZO-Ravels 
 
Hallo, 
 
Met “De Koster”, 
Ik ben er even niet, ... spreek maar iets in 
en wij beantwoorden zo snel mogelijk uw oproep. 
 
Zo staat het op julie voicemail 
en ik wil wel iets zeggen 
maar mijn woorden verstommen, want dit valt niet uit te leggen 
 
In 1 seconde wordt alles anders 
Heden wordt verleden en dichtbij wordt ver weg 
Tijd wordt een ongekend ritme 
 
Danny, Greet, Lynn, ... 
we zien je nog voor ons 
we horen nog steeds je stem 
we zien de lichtjes in je ogen als julie plannen maakten. 
 
Danny, je was altijd zo uitbundig, zo vol levenslust, 
maar ook een doordrijver, en soms ook eigenwijs. 
Samen met Greet, stond je altijd klaar in de zaak om de klanten met een glimlach voort te helpen. 
 
Danny, 
bezieler van de reclamestoet met carnaval, en Straatkermis, 
organisator en drijvende kracht voor de handelsbeurzen op het vliegveld. 
Samen met het bestuur heb je gedurende vele jaren, eerst als NCMV, later als UNIZO-Weelde, heden 
UNIZO-Ravels gebouwd aan onze plaatselijke ondernemersorganisatie. 
Je kwam steeds met nieuwe ideeën, die we meestal ook met succes uitvoerden en als penningmeester zorgde 
je altijd dat de kas klopte. 
Na de vergaderingen, aan den toog in ‘t Slopke” werden alle verhalen met véél kleuren en geuren nog eens 
overgedaan. 
 
Danny, het was een mooie tijd, we gaan je missen. 
 
Danny, Greet en Lynn,  
Bedankt voor al jullie liefde, vriendschap en trouw 
want ook over de grens van het leven houden we nog steeds van jullie 
 
Namens het bestuur en de leden van UNIZO-Ravels wensen wij Joyce en Nic, Karel, Emiel, Julia en de 
ganse families veel sterkte in de komende tijd. 
Gebruik de kracht van jullie grote , hechte families om deze moeilijke tijden te verwerken. 
 
Hallo Danny,  tot ziens  Hallo Greet,  tot ziens   Hallo Lynn,  tot ziens 


