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Nadat we enkele weken geleden reeds meldden dat 
Corrian ernstig ziek was, hebben Willem en Marq ons 
gemeld dat Corrian tijdens de nacht van zondag 23 
oktober overleden is. 

Een groot verlies voor Wim, Marq en Els en haar fa-
milieleden, aan wie we onze oprechte deelneming en 
medeleven aanbieden.  

Het is dan ook met verslagenheid dat we als club af-
scheid moeten nemen van onze ondervoorzitter die 
ons nauw aan het hart ligt. Niet alleen bij de familie 
maar ook bij de club komt dit verlies hard aan, want 
ze was begaan met onze club tot in haar laatste uren. 
Corrian was gekend, gerespecteerd en geliefd, niet 
enkel in de TECB maar  in het ganse Nederlandse en 
Belgische oldtimer milieu.  

Als bestuurslid met de langste staat van dienst was 
ze met haar kennis, visie en enorme gedrevenheid 
een gewaardeerd baken voor vele leden.  

Op menige vergadering was ze voor de andere bestuursleden eerder de mentor waar je nooit om-
heen kon.  

“Afscheid nemen bestaat niet” volgens Marco Borsato. Hij heeft gelijk, geestelijk althans, helaas zit 
het in het dagelijkse leven helemaal anders.  

Je kan er van op aan dat haar inbreng en visie de koers van de TECB zal blijven inspireren. Hierbij 
een recente foto van haar tijdens een tussenstop op een rit. 

Op de volgende pagina is in overleg met de familie haar overlijdensbericht geplaatst met uw uitnodi-
ging tot de crematieplechtigheid. Gelieve bij voorkeur per mail te laten weten indien u wil deelnemen 
en met hoeveel personen, aan Yvan: yvro57@gmail.com. 

We verwachten iedereen die kan met de Triumph. 
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