
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING 

ANTWERPEN IN TIJDEN VAN COVID-19 

 Vreemde tijden beleven we. Daar waar twintig twintig in 

het begin veel vrolijker klonk dat tweeduizend negentien, 

veranderde de toon zeer snel. Covid-19 ging ons doen en 

laten bepalen en legde het sociale leven zowat stil. Dus 

ook al die activiteiten welke we voor jullie in petto hadden. 

Onze Pagadder van juli 2020 zal dus een mager beestje 

worden zonder de gebruikelijke aankondigingen en verslagen. Met deze nieuwsbrief 

willen we jullie – of toch diegenen welke we via email kunnen bereiken – nu al een 

stand van zaken geven. 

Hou het ondertussen veilig, het is zeker nog niet voorbij. Mogelijk moeten we zelfs 

het voorzichtigheidsprincipe hanteren en ook als het toegelaten zou zijn toch maar 

even langer afwachten om een activiteit terug op te starten. Het zou uiteraard ook 

kunnen dat de opgelegde voorwaarden om terug samen te komen het voor ons in de 

praktijk moeilijk haalbaar maken. We zien wel. 

In onderstaand overzicht vind je een aantal linken welke je via je browser naar het 

desbetreffende item leiden. Om terug te keren volstaat het het tabblad te sluiten. 

 
 
 

 
 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 2 april beslisten we 
om al onze activiteiten tot en met 30 juni 2020 stop te zetten. 
 
De enige activiteit welke nog min of meer doorgang kon vinden 
is deze van de PC club waar de lessen nu online kunnen 
gevolgd worden. Meer info hieromtrent vind je op onze website. 
 
Ook ons koor, Amica Musica, probeert om al wat voorbereidend 
werk te doen door regelmatig partituren en oefenmuziek aan de 
koorleden te mailen.  
 
En er zal zeker, mogelijk meer dan anders, gewandeld en 
gefietst zijn geworden. Maar … niet in kringverband. 
 

  
De citytrip naar Praag, gepland van 20 tot en met 24 april, werd 
zoals verwacht door de reisorganisator geannuleerd. In 
samenspraak met hem werd deze reis verschoven naar 2021 en 
wel van 19 tot 23 april. 
 
Wie toch al eens wil proeven van wat Praag te bieden heeft, kan 

http://www.kbcpagant.be/


hier klikken. 
 

 
 
 
 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 7 mei werd het 
volgende besproken en beslist :  
 
Reguliere activiteiten gepland voor juli : 

 2 juli : koor 

 14 juli : fietsen 

 28 juli : petanque Antwerpen Kiel  
 
Reguliere activiteiten gepland voor augustus :  

 20 augustus : zomeractiviteit door regio Antwerpen Rand : 
geannuleerd. 

 25 augustus : petanque Wommelgem 
 
Wat deze activiteiten betreft wachten we – behalve dus de 
zomeractiviteit van 20 augustus - de verdere beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad af. En voornamelijk welke 
voorwaarden ze zullen opleggen om een activiteit te laten 
doorgaan. Maar zelfs dan neigen we voorlopig naar 
voorzichtigheid. We vormen tenslotte een risicogroep en wensen 
niet onbedoeld de oorzaak te zijn van coronabesmettingen 
tijdens een door ons georganiseerde activiteit. 
 

  
Voor de fietsvakantie, gepland van 3 tot en met 6 augustus, 
naar de Utrechtse Heuvelrug heeft het fietsteam frequente 
contacten met Happy Weekends, reispromotor. Er wordt 
gewacht om een beslissing te nemen tot er meer info over trips 
naar het buitenland komt van de Nationale Veiligheidsraad. 
Ingeval van een hernieuwde of verlengde lockdown kan echter 
alles zonder extra kosten doorgeschoven worden naar 2021. 
 

 

 
Wat de Torentrottersreis van 13 tot en met 21 september naar 
de Adriatische Riviera betreft volgt het Torentrottersteam de 
situatie van nabij op. Maar er kan nog geen uitsluitsel gegeven 
worden of deze reis doorgaat, verschoven wordt naar 2021 of 
geannuleerd. Volstorten van het nog verschuldigde saldo zal 
echter voorlopig nog niet gevraagd worden. 

  
Onze PC-club blijft actief in deze coronatijd. Tegenwoordig zitten 
we vaak thuis. Een cursus volgen, kan dan een aangename 
afwisseling betekenen. 
De online versie van onze cursus Word loopt vlot. Daarom 
kwamen we op de gedachte om - tegen een kleine vergoeding - 
onze digitale cursus Word tijdelijk beschikbaar te stellen aan al 

https://www.youtube.com/watch?v=idg6vW3vXtE


onze kringleden, die zich willen bijscholen in de mystiek van 
Office Word. Een aanrader voor diegene onder ons die 
regelmatig een verslag, samenvatting of een verhaal schrijft. 
Interesse? Meer info vind je door hier te klikken. 
 

 

 
Het is misschien het moment om de fotogalerij op onze website 
www.kbcpagant.be eens te verkennen. Er staat een schat aan 
foto’s op welke een goede indruk geven over wat ons kringleven 
door de jaren heen voorstelt. 
 

 

 
Ook kinderen blijven in hun kot. 
 

 

 

 
Hou het veilig en … tot we elkaar terug kunnen ontmoeten.  
 
Het kringbestuur. 

 

https://drive.google.com/file/d/1oa6QK3oRu3h4q89qDyJ6_sQnl1uxwD8n/view?usp=sharing
https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Fotogalerij.html
http://www.kbcpagant.be/
https://drive.google.com/file/d/1qHjDty4oQeeIya2M72rTyCglxguzsTGG/view?usp=sharing
https://youtu.be/VsdSWtmd8gc
https://drive.google.com/file/d/1vq1igpQnn9eSIcEDRnxwKNrBuPIusdxO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vq1igpQnn9eSIcEDRnxwKNrBuPIusdxO/view?usp=sharing

