
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

En zo zijn we dan quasi geluidloos 2021 ingegleden. Met veel 

hoop dat zo midden het nieuwe jaar we onze activiteiten terug 

zullen kunnen normaliseren. En we terug kunnen zuchten dat we 

– nu we met pensioen zijn – nog minder tijd hebben dan vroeger 

toen we nog werkten. 

 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 7 januari  werd de 
situatie van het moment bekeken. Met enerzijds hoop dat nu de 
vaccinatiecampagne van start is gegaan we waarschijnlijk half 
2021 mogelijk terug naar kruissnelheid kunnen gaan. Maar 
anderzijds toch ook weer tekenen dat het beestje zich niet 
zomaar gewonnen geeft. 
 
Omdat we beseffen dat we de eerstkomende maanden toch 
geen enkele van onze traditionele activiteiten fysiek zullen 
kunnen opstarten, broeden we op enkele nieuwigheden die we 
virtueel kunnen uitrollen. 
 
Intussen is ook onze virtuele algemene vergadering van start 
gegaan. Vergeet niet jullie stem uit te brengen vòòr 20 januari 
2021. Nog niet gestemd en de link naar de stemprocedure kwijt 
gespeeld? Klik dan hier. 
 

 

Vooreerst willen we jullie de wensen niet onthouden welke een 
lid ons voor 2021 toestuurde : 
 
Dat corona terug een bier is 
Donald terug een eend is 
Ranst terug een dorp is 
En er bubbels alleen in champagne zijn 
 
De mail met onze nieuwjaarswensen gemist. Klik dan hier. 
 

https://www.survio.com/survey/d/W1G9W8J5V9R4Y9X1P
https://drive.google.com/file/d/1wDkDh913-oVPZgAZTPOSjMZSIZVijIb2/view?usp=sharing


 

 
Ondertussen staat onze eerste Pagadder van 2021 op de 
website. Nog niet gekeken ? Wel klik dan hier. 
 

 

 
Een van onze leden overzag voor zichzelf 2020 en vond toch 
voldoende lichtpuntjes om gematigd positief over dat coronajaar 
te oordelen. Nieuwsgierig? Klik dan hier. 
 

  
We hebben tijdens het noodgedwongen stilleggen van de 
meeste van onze activiteiten energie gestoken in controles op 
ons ledenbestand. Weet dat dit bestand gevormd wordt door het 
manueel inputten van de gegevens die al dan niet duidelijk 
leesbaar ingevuld werden op je aanmeldingsformulier.  
 
Updaten of ontbrekende gegevens aanvullen is pas mogelijk als 
we er weet van hebben. Liefst doordat jullie het ons meedelen. 
 
Dus, nogmaals een oproep : verander je van adres, e-mail, 
telefoonnummer, … deel het ons mee via info@kbcpagant.be . 
 
Want omwille van de privacy mag je er niet op rekenen dat KBC, 
die je waarschijnlijk wel verwittigde, de wijzigingen aan ons 
doorstuurt. Niet dus. 
 

 

 
Zin in een stevige wandeling in combinatie met een zoektocht ? 
Toerisme Klein Brabant laat je zoeken naar de schat van Baron 
Isidoor. Klik hier voor meer info. 
 

 

En de huisdichter van onze fietsbrigade stuurde volgende 
nieuwjaarswens : 
 
2020 eindigt in mineur, 
2021 begint met een primeur. 
En waar staan wij? 
In ons gezin, zij aan zij. 
 
2020 ging in maart op slot, 
Een onbekende vijand begot. 
Wat was er nu aan de hand? 
Dan maar beroep doen op gezond verstand? 
 
In de loop van het jaar, 
Dachten we allen voor elkaar, 

https://drive.google.com/file/d/1ZdlY-VFfYu8zyhNkp6zAINLDnXrg4eey/view?usp=sharing
https://www.kbcpagant.be/Documenten/jaarverslag%20Greta%20Troubleyn.pdf
mailto:info@kbcpagant.be
http://www.toerismekleinbrabant.be/de-schat-van-baron-isidoor.html


We hebben het goed gedaan, 
Daar was echter niets van aan. 
 
Terug naar het gezond verstand, 
Nu met ervaring en hand in hand ! 
2021 kunnen we aanvangen ‘enfin’, 
Met hoop op een goed werkend vaccin. 
 
Met gezond verstand winnen we deze strijd, 
Niet met individualiteit maar met grote solidariteit. 
Geniet van het eindejaar binnen het gezin, 
Kijk uit naar een voorspoedig en gezond nieuw begin. 
  

 

 

 
Hou het veilig en bij leven en welzijn tot zo spoedig mogelijk. 
 
En probeer er het beste van te maken. Alles komt terug goed. 
 
Nog een afsluitertje, klik hier. 
 
Jullie kringbestuur. 

 

https://drive.google.com/file/d/18luBFJ256Ia4KhLLmA-Le_yA2c6QkShS/view?usp=sharing

