
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

Alweer een maand verstreken en het einde van de miserie is 

bijlange nog niet in het vizier. Dus blijft onze agenda voor dit 

laatste kwart van 2020 grotendeels blank. 

Alhoewel … we proberen op een veilige wijze toch “iets” te doen. 

Lees in onze, al zevende nieuwsbrief van 2020, hierover meer. 

 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 1 oktober 2020 
werd de situatie van het moment bekeken.  
 
De enige activiteit, buiten onze bestuursvergadering, welke 
quasi normaal doorgang bleef vinden is onze PCclub. De 
virtuele samenkomsten blijken goed te werken. 
 
Verder was in september, zoals de voorgaande maanden, alles 
geannuleerd.  
 
Maar we zijn een aantal mogelijkheden aan het verkennen en 
uitproberen. Kijk dus op onze website voor de meest actuele 
toestand. 
 
 

 

 
Dienstencentrum De Meersenier is vanaf 1 september 2020 
terug open.  
 
We bekijken momenteel in hoeverre we daar op een veilige 
manier terug terecht kunnen. 
 
Voor onze maandelijkse bestuursvergaderingen zal dit zeker al 
het geval zijn vanaf november. 
 
Ook voor de beleggingsclub zijn we aan het bekijken of we deze 
in oktober of november terug zouden kunnen opstarten. Indien 
we het lokaal coronaproof  kunnen inrichten moet dit, weliswaar 
misschien met een maximum aantal deelnemers, wel tot de 
mogelijkheden behoren.  Verder nieuws hieromtrent mag je van 
Johan De Bruecker verwachten. 
 

http://www.kbcpagant.be/


Voor de PCclub is een gelijkaardige oefening gepland. Maar hier 
is de impact van de coronamaatregelen uiteraard groter omwille 
van de nodige logistiek. 
 

  
Amica Musica gaat corona-proof de repetities in De Meersenier 
of de Sint Andrieskerk hervatten. Er diende wel gewisseld te 
worden van donderdagnamiddag naar woensdagnamiddag. 
 
Voorziene data : 7 en 21 oktober / 4, 18 en 25 november / 2 en 
9 december. 
 
Klik hier voor meer info. 
  

 

 
Als Amica Musica in haar planning slaagt, dan kunnen we in 
december 2020 jullie uitnodigen op een door ons koor 
opgeluisterde “kerst”mis in de Sint Andrieskerk in Antwerpen. 
Info volgt ten gepaste tijde. 
 

 

 
Bij de liefhebbers van petanque – die in heel 2020 nog geen bal 
hebben kunnen werpen – kriebelde het om mekaar toch eens 
informeel terug te zien. 
 
Diegenen die ons wisten te vertellen dat ze een 
vriendschappelijk partijtje petanque onder coronaveilige 
omstandigheden wel zagen zitten hebben inmiddels een 
uitnodiging ontvangen voor 14 oktober in de petanqueclub van 
Wijnegem. 
 
Toen niet gereageerd maar nu misschien wel interesse? 
Contacteer roger.wouters1210@telenet.be . 
 

 

 
Ook voor de cultuurliefhebbers boksten we iets in mekaar. Op 
25 oktober 2020 om 13:30 brengen we in groepjes van 
maximaal negen deelnemers een gegidst bezoek aan het 
Middelheim. We focussen daar op de Belgische kunstenaars uit 
de collectie. Interesse? Klik hier voor de uitnodiging. 
 

  
Ondertussen hebben we jullie de resultaten van onze enquête 
rond activiteiten in corona-tijden via e-mail ontvangen. Je mag 
uiteraard nog altijd bedenkingen en suggesties doormailen op 
info@kbcpagant.be . 
 

https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Amica%20Musica.html
mailto:roger.wouters1210@telenet.be
http://www.kbcpagant.be/
mailto:info@kbcpagant.be


  
In Vlaanderen leven vandaag 132.000 mensen met dementie. 
Tegen 2035 zou deze groep aangroeien tot 188.000. Tijdens het 
Dementiecafé biedt Cera je, in partnerschap met stad Leuven, 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en regionaal 
expertisecentrum Memo, via een webinar  een 
wetenschappelijke en actuele kijk op deze problematiek. 
 
Interesse? Klik hier. 
 

  
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”. Els Schoepen deed het al. 
 

 

 
Je hebt je gratis treinkaart op zak, maar weet nog niet waar je 
naartoe wilt? Natuurlijk kun je voor de grote shopping- of 
cultuursteden kiezen. Maar je kunt ook sporen richting minder 
bekende trekpleisters, kleinere steden én natuurgebieden die 
vlot bereikbaar zijn met de trein. VAB geeft 10 tips. Klik hier. 
 

 

De invloed van corona op ons brein 
  
Of je nu zelf besmet geweest bent met het coronavirus of niet, 
deze pandemie heeft op ieders leven invloed gehad. Stephen 
Harris (commissioning editor Science + Technology) van The 
Conversation werpt een interessant licht op hoe het virus ons 
brein intussen heeft beïnvloed. De boodschap is duidelijk: ons 
leven zal nooit meer hetzelfde zijn. 
 
Meer weten? Klik dan 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.  

https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2020/20201019_praatcafe_dementie_webinar
http://www.kbcpagant.be/
https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Fotogalerij.html
https://magazine.vab.be/reizen/eigen-land/10-tips-voor-trips-met-je-gratis-treinritten/?utm_source=e-news&utm_medium=email&utm_campaign=okt20
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/341/de-invloed-van-corona-op-ons-brein
mailto:roger.wouters1210@telenet.be


 
We publiceren jullie positieve boodschappen op onze website 
www.kbcpagant.be . 
 

 

 
Op 25 oktober gaat de wintertijd in en eindigt de 31 weken 
durende zomertijd die op zondag 29 maart begon. Als het 
wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag 
van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts, achteruit dus.  

 

 
 

 
Een beetje Vivaldi (de componist) om af te sluiten?  Klik hier 
voor streepje “Herfst”  
 
Hou het veilig en bij leven en welzijn tot zo spoedig mogelijk. 
 
Jullie kringbestuur. 
 

 

http://www.kbcpagant.be/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8AN0jWNrJA

