
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

Het blijft toch aanmodderen. Zelfs het weer weet precies niet 

meer wat het moet doen, ons eerst verblijden met zomerse 

temperaturen om dan terug naar winterse sferen af te zakken. 

Precies of corona en het weer met elkaar afgesproken hebben 

om ons om beurten de duivel te blijven aandoen. 

Nog even doorbijten en alles komt goed. Al is er qua timing een 

performantere glazen bol nodig. Kan iemand ons hierbij helpen? 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 1 april 2021 werd 
de situatie van het moment bekeken.  
 
Vooreerst werd de agenda april 2021 nog maar eens uitgekleed. 
Behalve de bestuursvergadering, de beleggingsclub en de PC 
club, die allemaal virtueel doorgang kunnen vinden, werden alle 
voorziene activiteiten geschrapt. 
 
Onze sociale werking blijft voorlopig gebeuren op een 
coronaveilige manier. Met de belofte om alles in te halen vanaf 
het moment dat we mekaar in alle veiligheid terug in “’t echt” 
kunnen zien. We broeden dan ook nu al op een manier om dat 
op dat moment te organiseren. 
 

  
We ontvingen van Michel en Eliane Killens volgende reactie : 
 
Een chocolaatje in de bus 
van ons een virtuele kus, 
in deze Covid 19 tijden 
willen we ons verblijden, 
met alles wat kan  
met alles wat niet kan, 
we gaan voor het positieve 
dan is het toch geniete(n) 
van alle dagen die komen 
tot we de vrijheid bekomen, 
bedankt voor de lekkere geste, 
we wensen iedereen het beste. 
 
 



 

 

 
KBC Pagant online quiz 

We vermoeden dat je niet altijd weet welke schat aan informatie 
over de kring en aanverwanten kan teruggevonden worden op 
onze website. Vandaar dat we een quiz ineengestoken hebben 
om je kennis hieromtrent te testen of bij te spijkeren. Om deel te 
nemen moet je hier klikken. Je kan dit doen tot 10 mei 2021. En 
wie weet hebben we voor de gelukkige (al dan niet via een 
onschuldige hand geselecteerde) winnaar nog een leuke 
verrassing. Veel succes en plezier. 

 
 

 

 
Nadat vorig jaar de geplande wandelzoektocht in kustgemeente 
De Haan noodgedwongen werd uitgesteld, onderneemt KBC 
Personeelskring Zoektochten dit jaar een nieuwe poging. Lees 
alles over de 48e Wandelzoektocht door hier te klikken. 
 

  
Vanuit KU Leuven worden er volwassenen vanaf 55 jaar 
gezocht voor deelname aan een online vragenlijstonderzoek op 
twee tijdstippen. Het onderzoek gaat na hoe oudere 
volwassenen negatieve (sombere) en positieve (blije) gevoelens 
én gevoelens van eenzaamheid ervaren, en welke gedachten 
ze hierbij hebben.  Interesse? Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

 
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland lanceert vanaf 3 april 
2021 tot en met februari 2022 een mooie fietszoektocht 
doorheen Bornem en Puurs-Sint-Amands. Deze 
coronavriendelijke activiteit is geschikt voor jong en oud.  
 

Verwacht je aan adembenemende natuur, schitterende 
panorama’s, gezellige dorpskernen en zelfs een fort en een 
kasteel! 
 
Meer info krijg je door hier te klikken. 
 

 

 
 

 
Trefpunt maart 2021 gemist? Klik hier en je tovert hem weer 
tevoorschijn. 
 

Wist je trouwens dat je elke Trefpunt van maart 2016 tot maart 
2021 kunt terugvinden op onze website ?. 
 

https://www.survio.com/survey/d/O8G8U3M4F1Q9T8K4V
https://www.kbcpagant.be/Documenten/2021%20wandelzoektocht.pdf
https://www.kbcpagant.be/Documenten/02-04-2021_uitnodiging%20met%20link%20(KBC)%5b27296%5d.pdf
https://www.kbcpagant.be/Documenten/fietszoektocht%20Klein%20Brabant.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ln7LqUdFt0VdK0HT0GgumtQ8QYtJct9Z/view?usp=sharing
https://www.kbcpagant.be/basispaginas/sociaal%20fonds.html


 

 

 
Idem voor de Pagadder april 2021. Klik hier en je kunt hem 
volledig online lezen. 
 
Wist je trouwens dat je ook elke Pagadder vanaf 2012 tot nu kan 
terugvinden op onze website ? 
 

 
 

 
Ben jij actief betrokken bij een goede-doel-organisatie die zich 
inzet voor anderen? Dan maak je kans op 1.300 euro steun van 
KBC. 
 
Meer info? Klik hier. 
 

   
Cybercriminelen grijpen elke actualiteit aan om de 
internetgebruiker in de val te lokken.  Het was dan ook te 
verwachten dat er vroeg of laat valse uitnodigingen voor 
vaccinaties de ronde zouden doen. 
 
Meer info? Klik hier. 
 

 

 
 
 
 

 
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 . 
 

 

 

 
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. 
 

  
Ook bij onze paasverrassing werden we geconfronteerd met 
terugzendingen omdat het adres in ons ledenbestand niet meer 
klopte. 
 
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. 

https://drive.google.com/file/d/1cs1Ff-vsARKbZd7j6-oZaer5lEuti-t7/view?usp=sharing
http://www.kbcpagant.be/
https://www.kbcpagant.be/Documenten/2021%20Solidariteitsactie%20KBC.pdf
https://www.safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie
https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Stad%20Antwerpen%20toerisme.html
mailto:frank.de.kinder@telenet.be
mailto:info@kbcpagant.be
mailto:info@kbcpagant.be


 
 

 
 

Als slot : iets waar je instant vrolijk van wordt. Klik hier. 
 
Hou het nog altijd veilig. Tot ziens. 
 
Je kringbestuur. 

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

 

https://drive.google.com/file/d/12srURiJO1oBAUo34dlm2EfTo8ZcnLROB/view?usp=sharing
mailto:info@kbcpagant.be

