
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19 

Ook thuis een scheurkalender ophangen? Ook verrast dat 

die al tamelijk dun geworden is? Ook gefrustreerd dat je daarop dagelijks 

evenementen leest die quasi zeker niet zullen doorgegaan zijn? Om “bubbels” van te 

krijgen. En  die gratis treinritten kunnen eindelijk besteld (klik hier en probeer je niet 

te storen aan het soms onverstaanbare Nederlands) bruikbaar à rato van 2 ritten per 

maand vanaf oktober tot maart 2021. Dus ideaal om overal ter lande de kerstmarkten 

te bezoeken. Met mondkapje uiteraard en lekker bijeen in een verwarmde, nauwelijks 

geventileerde treinwagon.  

We moeten nu wel beginnen denken aan niet één maar aan twee virussen : Covid-19 

en de traditionele jaarlijkse griep. Gaan ze interreageren of niet? We weten het (nog) 

niet. Reden te meer om misschien nog altijd iets voorzichtiger te zijn. 

Maar wees verstandig en hou het voor de rest verder veilig.  

 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 3 september werd 
de situatie van het moment bekeken.  
 
Het banket dat we voorzien hadden voor 8 oktober gaan we dit 
jaar spijtig genoeg niet kunnen organiseren. Ook de mis voor 
onze overleden leden met aansluitend een voordracht door Marc 
Brillouet (beide op 3 november) is hetzelfde lot beschoren. Ook 
ons traditioneel sinterklaasfeest (28 november) zal dit jaar niet 
plaatsvinden. 
 
Kijk op onze website voor de meest actuele toestand. 
 
We hopen uiteraard om dit in 2021 allemaal goed te kunnen 
maken. 

 

 

 
Dienstencentrum De Meersenier is vanaf 1 september 2020 
terug open. Maar of we daar op een veilige manier terug 
activiteiten kunnen ontplooien is nog maar de vraag. We 
bekijken het. 

https://www.hello-belgium.be/#/
http://www.kbcpagant.be/


 
  

Geen organisatie van ons, maar toch een leuke tip voor 
diegenen die graag een voetzoektocht doen en dit eventueel 
willen combineren met een bezoek aan Antwerpen : de ATV-
wandelrally 2020. Je kan dit met je eigen “bubbel” doen op een 
datum naar keuze en dit tot 31 oktober 2020. 
 
Meer info vind je hier. 
 
Meegedaan? Stuur een leuke foto van je belevenis en we zetten 
het graag in onze “fotogalerij”. 
 

 

 
Normaal hadden we in de namiddag van 3 september met de 
organisatoren van onze activiteiten samen gezeten om het 
programma voor 2021 in grote lijnen vast te leggen. Gezien de 
grote onzekerheid rond de verdere evolutie van Covid-19 is dit 
uiteraard een moeilijke. Vandaar dat we eerst een enquête 
zullen lanceren om bij jullie te peilen hoe jullie tegenover 
mogelijke activiteiten staan. Hou je mailbox dus in de gaten en 
neem vooral deel. 
 
Uiteraard zul je de resultaten in een volgende nieuwsbrief 
kunnen lezen. 
 

  
Heel dat corona-geval zal meer dan waarschijnlijk ook onze 
jaarlijkse algemene vergadering, welke we altijd half januari 
plannen, in de war sturen. Omdat het administratief toch wel 
belangrijk is om deze zoals voorzien te laten doorgaan, denken 
we aan een “virtuele” algemene vergadering. Meer nieuws 
hieromtrent zul je tijdig ontvangen. 
 
En wees gerust, de afsluitende receptie zal later nog wel op de 
een of andere manier zijn beslag krijgen. 
 

  
Ons ledenbestand kent administratief twee soorten van leden nl. 
leden waarvoor we van het Sociaal Fonds jaarlijks een toelage 
krijgen en zogenaamde “toetredende” leden waarvoor we geen 
subsidie ontvangen, maar die als compensatie hiervoor jaarlijks 
een lidgeld betalen. Dit maakt het mogelijk om bij het deelnemen 
aan activiteiten geen onderscheid te maken tussen beiden. 
 
Maar … de toetredende leden hebben voor 2020 wel hun 
bijdrage betaald, maar hiervoor weinig tot niets in de plaats 
gekregen. Vandaar dat we als bestuur beslist hebben om hen als 
compensatie hiervoor in 2021 geen lidgeld te laten betalen. 
 

http://www.kbcpagant.be/


  

Heel wat fundraisingsactiviteiten werden afgelopen maanden 

geannuleerd en vrijwilligerswerk kreeg een andere invulling. Een 

domper op de inkomsten voor heel wat vzw’s.  

Ben jij betrokken bij een goede doel-organisatie die zich inzet 

voor anderen? Dan kan jij hen misschien wel een duwtje in de 

rug geven met de KBC-solidariteitsactie. 
 

Meer info? Klik hier. 
 

  
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. 

 

http://www.kbcpagant.be/
mailto:roger.wouters1210@telenet.be
http://www.kbcpagant.be/
https://www.youtube.com/watch?v=-k-7mEyPkR0

