
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING 

ANTWERPEN IN TIJDEN VAN COVID-19 

Ik voel me echt een chef van een gerenommeerd 

restaurant. De keukenequipe is prima, de gerechten vallen 

in de smaak en het clientèle is heel tevreden. Maar we 

kunnen geen reservaties aanvaarden. Dat beestje weet je 

wel. Dus moeten we weer een aantal leuke activiteiten 

cancelen. En het triestige is dat we weinig alternatieven 

hebben. Maar ook weinig vooruitzichten van wanneer we, al dan niet in een 

aangepaste vorm, terug in actie kunnen komen.  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  heel sterk aangeraden.  

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 dan b.v. via email ( info@kbcpagant.be ) zeker 

weten. 

 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 6 augustus werd de 
situatie van het moment bekeken.  
 
De tweede golf en de daaruit voortvloeiende strenge 
maatregelen in de provincie Antwerpen maken dat we 
voorzichtigheidshalve we weer een aantal geplande activiteiten 
moeten annuleren. 
 
Voor augustus hadden we al alles afgelast. Alhoewel we het nog 
maand per maand verder bekijken menen we dat we dat ook 
voor september en oktober moeten doen. Dat daar een klepper 
als het banket tussen zit is spijtig, maar we denken niet dat het 
zo snel mogelijk zal zijn om dit druk bezochte evenement op een 
veilige manier te organiseren. 
 
Dus wat al zeker niet door gaat: 
 
 september 2020 

o koorrepetities van Amica Musica 
o beleggingsclub 
o fietsen 
o wandelen 

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


 
 oktober 2020 

o koorrepetities van Amica Musica 
o banket 
o beleggingsclub 
o bloemschikken 
o fietsen 
o wandelen 

 

 

 
Niets belet dat je met je eigen bubbel een leuk fietstochtje 
maakt. 
 
Rudy, ons bestuurslid voor de regio Rand, bezorgde ons een 
aantal tips voor tochtjes door de Zuidrand. 
 
Meer info nodig? klik dan hier. 
 

  
Of met je eigen bubbel een wandeling maken. Om enkele 
suggesties binnen de provincie Antwerpen te vinden kan je hier 
klikken. 
 
En laat maar eens iets weten of je het leuk vond of niet. 
 

  
De enige “club” die zijn activiteiten kan verder zetten is onze 
PCclub. Maar uiteraard niet in een klassikale formule. Niet alleen 
is het Dienstencentrum De Meersenier nog altijd gesloten, maar 
om daar, in het lokaaltje waarover we beschikten, in 
coronaveilige omstandigheden les te geven is ondoenbaar. 
 
Maar Frank De KInder is niet in lockdown gegaan en heeft een 
onlineversie van het lespakket ontwikkeld. Daarnaast zal er 
minstens twee maal per maand via Zoom een vergadering 
georganiseerd worden om de mogelijk problemen welke men 
zou ondervinden bij het instuderen op te lossen. 
 
Meer info zie op www.kbcpagant.be . 
 

  
Wat hebben we als kring het meest gemist. Wel met 100 % 
zekerheid durven we het “sociale” contact op de eerste plaats 
zetten. Hoe plezierig en/of leerrijk een activiteit ook is, het komt 
er toch vooral op aan om met elkaar te babbelen en goede en 
misschien ook slechte nieuwsjes uit te wisselen. 
 
Die slechte die horen we dezer dagen meer dan genoeg. Maar 
die goede, leuke, bemoedigende verhaaltjes die willen we horen. 
 

https://www.toerismezuidrand.be/index.php/nl/fietsen-door-de-zuidrand
https://www.wandelknooppunt.be/nl/routes/province/antwerpen
http://www.kbcpagant.be/


Zo ontvingen de koorleden van Amica Musica volgend mailtje 
van Hugo Deckers : “Ik ben opa geworden van een vierde 
kleinkind, een prachtige kleindochter: Lieselotte. En ik ben nu 
ook één van jullie! Ik heb onlangs mijn eerste officiële pensioen 
op de rekening gekregen! Tot dan zat ik  in  het Ancien Regime 
(Vrijstelling Van Prestatie Voorafgaand Aan Pensioen).” 
 
Maar ook van Louisa Lenaerts kwam er heuglijk nieuws: “Op 7 
juli ben ik overgrootmoeder geworden van de kleine Neal, dit is 
ons derde achterkleinkind.  Deze dingen maken het leven toch 
zinvol.  Ik ben meestal heel positief, en ik weet, als deze crisis 
voorbij is, zullen we weer ten volle van die kleine dingen kunnen 
genieten.” 
 
 
Ook iets leuks meegemaakt? Een mooie wandeling gemaakt of 
een fietstochtje? Genoten van een attentie? Laat het ons weten 
en we maken al de kringleden deelgenoot van jouw lichtstraaltje 
in droevige tijden.  
 
Stuur jouw medevaren naar de mailbox van de voorzitter 
roger.wouters1210@telenet.be en hij doet verder het nodige.  
 
We publiceren jullie positieve boodschappen op onze website 
www.kbcpagant.be . 
 

 

 
 

 
En om af te sluiten en het moraal wat op te krikken klik hier. 
 
Hou het veilig en bij leven en welzijn tot ??? 
 
Jullie kringbestuur. 

 

mailto:roger.wouters1210@telenet.be
http://www.kbcpagant.be/
https://www.youtube.com/watch?v=s_hlvRNgGOQ

