
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING 

ANTWERPEN IN TIJDEN VAN COVID-19 

Zien jullie ook niet meer direct de bomen door het 

coronabos? Verzuchtingen, perslekken, beslissingen, 

ministeriële besluiten, eigen interpretaties op het lagere 

echelon, tijdsschema’s, botsende visies en belangen, … 

Allemaal zaken die het niet eenvoudig maken om te weten 

wat en hoe er iets al mogelijk is of zal worden. En dit alles 

los van het feit of wat voor een jeugdbeweging met een navenant lager risicoprofiel 

verantwoord kan worden dit ook geldt voor onze kringleden. Want we weten 

uiteraard wel dat leeftijd alleen geen indicatie voor een groot of groter risico is, maar 

feit blijft dat de kilometers op onze teller ondanks al dan niet regelmatig onderhoud 

tos toch kwetsbaarder maken. Voorlopig blijven we ons dus terughoudend opstellen 

bij het eventueel opstarten van activiteiten.  

In het overzicht hieronder vind je de huidige stand van zaken. Maar om echt bij te 

blijven is het regelmatig raadplegen van onze website ( www.kbcpagant.be ) wel een 

must.  

Wees verstandig en hou het voor de rest verder veilig. We broeden verder op 

maatregelen om het contact zo snel als het veilig mogelijk is te herstellen. Heb je 

hieromtrent suggesties laat dat b.v. via email ( info@kbcpagant.be ) dan zeker 

weten. 

 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 2 juli werd de situatie 
van het moment bekeken.  
 
De afwezigheid van activiteiten had wel één positief effect nl. dat 
we tijd gevonden hebben om een aantal administratieve zaken 
eens terug tegen het licht te houden. Niet direct ingrijpende dingen 
maar eerder rond afspraken die in het verleden tot de betrokkenen 
kwamen op basis van de “mondelinge overlevering” en die nu een 
ondubbelzinnige schriftelijke neerslag krijgen.  
 

  
Vanwege het Dienstencentrum De Meersenier ontvingen we nog 
altijd geen bericht of, wanneer en hoe ze terug open zouden gaan. 
Maar zoals in de vorige nieuwsbrief al melden is zelfs bij 
heropening nog de vraag of dit voor zowel de bestuursvergadering, 
de beleggingsclub, de PCclub als Amica Musica een oplossing is. 

http://www.kbcpagant.be/
mailto:info@kbcpagant.be


Want afstand houden … 
  

Maar er is toch ook positief nieuws. Rekening houdend met het feit 
dat het een buitengebeuren is, dat voldoende afstand houden niet 
echt een groot probleem is en dat ook de horeca terug open is 
gegaan denken we dat we vanaf september het fietsen en het 
wandelen met gezond verstand terug kunnen opstarten. Misschien 
met wat meer regeltjes dan dat we gewoon waren, maar toch.  
Marcel Lombaerts en Fons van Boxel zullen jullie hieromtrent wel 
tijdig informeren. En als de nazomer dan nog zou meewillen … 
 

 
 
 

 
Het is niet omdat we als kring qua activiteiten bij wijze van spreken 
in quarantaine zijn gegaan, dat we het jullie niet gunnen om in jullie 
bubbel nog een mooie zomer te beleven. Als we iets interessant of 
leuk tegenkomen dan zullen we dat met veel plezier delen. 
 
Mogelijk hebben jullie dit jaar nog, net voor de coronacrisis, naar de 
unieke tentoonstelling geweest van Van Eyck in Gent. Kort nadien 
sloten alle musea en bleven duizenden mensen verstoken van al 
dat moois. Misschien hebben jullie ook die kans niet meer 
gekregen. 
 
Welnu, met onderstaande link kan je toch virtueel  een kijkje nemen 
naar de 120 kunstwerken die waarschijnlijk nooit meer samen 
zullen kunnen worden gebracht. Misschien een magere troost, 
maar zo kan je toch nog een stukje meegenieten van dit unieke 
gebeuren. 
 
https://www.codart.nl/museums/virtual-tour-of-van-eyck-an-optical-

revolution-in-

ghent/?fbclid=IwAR3o4k_3j4fQ4Gz2NOIwPIFeo22TU3qRXYNFSE3dM

7w-xtdzgXSOwLkl2-Q 
 
Klank opzetten.  Links op menu klikken en daar kiezen welke zaal 
je wenst te zien. Wat bewegen met muis en scroller, wat inzoomen 
en gewoon genieten !!!! 
 
 
Het kringbestuur. 
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