
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

Corona blijft het nieuws beheersen. Over de werking van de 

vaccins komt er toch stilletjes aan goed nieuws. Het plannen en 

toedienen loopt nog wel niet soepel. Nu de logistiek nog onder 

controle krijgen en we kunnen terug voorzichtig beginnen hopen 

op een heropstart van onze activiteiten. 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 4 maart 2021 werd 
de situatie van het moment bekeken.  
 
Onze online-activiteiten blijven op volle toeren draaien. Over 
onze PC club lees je hieronder al iets, maar ook de 
Beleggingsclub is aan het broeden op een initiatief om de 
kwaliteit hoog te houden. Verder is het fietsteam druk bezig met 
de voorbereidingen voor de fietsvakantie (augustus) en het 
Torentrottersteam met hun meerdaagse busreis (september).  
Hopelijk worden hun inspanningen beloond en kunnen beide 
activiteiten doorgaan. 
 
Verder is het zoals in de duivensport : wachten … en hopelijk 
niet op Godot. 
 

 

 

 
Onze PC club begint binnenkort met het aanleren van het 
softwareprogramma “Audacity”. Lees er alles over in de 
uitnodiging door hier te klikken. 
 

 

 

 
Droevig nieuws van ons Torenteater. Lees er meer over door 
hier te klikken. 
 

 

 

 
Wie zal het winnen, de paasklok of de paashaas? 

  

https://www.kbcpagant.be/Documenten/audacity%20uitnodiging.pdf
https://www.kbcpagant.be/Documenten/Torenteater.pdf


 
 
 
 

Nu de stilaan naar de lente toe gaan, hierbij een tip om je 
toeristische reflex terug wakker te maken : struinen door de 
Sinjorenstad. Met dank aan Frank De Kinder. Om te bekijken en 
evtl. te downloaden : klik hier. 
 
Hij is wel nieuwsgiering naar jullie mening over die eersteling. Je 
kan hem mailen met commentaar en eventueel bijkomende info 
op zijn mailadres frank.de.kinder@telenet.be . 
 

 
 

 
Al aan het dromen van een welgekomen vakantie? En denk je 
hierbij veiligheidshalve aan “België”? Misschien vind je wat 
inspiratie door hier te klikken. 

 

 
Voorlopig moeten we onze reismicrobe stillen met wegdromen 
naar toekomstige tripjes en reisplannen maken. Interesse in een 
gastronomische reis bij onze noorderburen? Klik hier. 
 

 

 
Per 1 april 2021 verhoogt ook KBC een aantal tarieven. Het 
noorden kwijt hoeveel een en ander vanaf dan kost? Klik hier 
voor een overzicht. Ondertussen hebben we, samen met de 
andere kringen gepleit voor minstens een communicatie op 
maat van onze leden. 
 

 

 

 

Voel je je dezer dagen ook niet altijd zo goed in je vel? De 
eerste weken van maart zijn een scharnierpunt tussen de 
donkere winter en de lente die in aantocht is maar toch nog 
(even) op zich laat wachten. 
 
Waarom de overgang van winter naar lente (soms) zo 
moeilijk is. Lees hier meer over door hier te klikken. 
 

 

 

 
De laatste jaren is de “zorgvolmacht” nogal eens voorwerp van 
gesprek geweest. Het lag in onze bedoeling om hierover een 
voordracht te organiseren maar zoals je weet “de kring wikt, 
maar corona beschikt”. Om je toch al wat info hieromtrent te 
bezorgen hebben we deze in een kort artikel gegoten waarbij, 
indien gewenst, een heel goed toelichtend filmpje past. Om dit 
te ontvangen volstaat het om een e-mail te zenden met als titel 
“Zorgvolmacht” naar ons mailadres info@kbcpagant.be . 
  

  

https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Stad%20Antwerpen%20toerisme.html
mailto:frank.de.kinder@telenet.be
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffotogeniekbelgie.be%2Fbeeldbank%2Fsteden.html&data=04%7C01%7C%7C78d25b46e1904a8c830b08d89f35c659%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434400589865586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VaNw2d1vq%2BEWcDeMnhc3%2BAaMDkLBEHCF0jpF%2BQiCRNE%3D&reserved=0
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/holland-stories/nederlandse-keuken/culinair-nederland.htm?utm_source=goodbye&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=culinairnl
https://www.kbc.be/particulieren/nl/betalen/wijzigingen-april.html
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/367/waarom-de-overgang-van-winter-naar-lente-soms-zo-moeilijk-is
https://www.kbcpagant.be/Documenten/zorgvolmacht%20(004%5b2305843009245178916%5d.pdf
mailto:info@kbcpagant.be


 

Bij inschrijvingen en betalingen wordt regelmatig naar je 
lidnummer gevraagd. Dit laat ons toe om je ondubbelzinnig te 
identificeren. Ben je dit nummer vergeten of vind je het niet 
meer terug? Een mailtje naar info@kbcpagant.be en we sturen 
deze info per kerende. 
 

  
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. 
 

 

 

 
En verder … hou het veilig en gezond. Eén troost, de dagen 
schijnen nu nog sneller voorbij te gaan dan anders. Hopelijk 
compenseert zich dat wanneer we terug ons normale leven 
hervatten. 
 
Tot bij de kapper ? 
 
Je kringbestuur. 

  
Graag een reactie formuleren? Altijd welkom op 
info@kbcpagant.be  . 
 

 

mailto:info@kbcpagant.be
mailto:info@kbcpagant.be
https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo
mailto:info@kbcpagant.be

