
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

Vermits ondertussen waarschijnlijk al onze leden hun eerste en 

misschien zelfs hun tweede prik gekregen hebben kunnen we 

met wat meer optimisme naar dat wat ons rest van 2021 

beginnen kijken. 

Maar dat we voorzichtig moeten blijven zal waarschijnlijk nog 

lang nodig zijn. 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 6 mei 2021 werd de 
situatie van het moment bekeken.  
 
Zo bekeken we al welke mooie prijs we zouden overhandigen 
aan de winnaar van onze online quiz. Deelname is nog steeds 
mogelijk tot 10 mei 2021. 
 
Verder stelden we vast dat we spijtig genoeg meer dan andere 
jaren met meer overlijdens geconfronteerd worden. Maar ook 
dat sommige hiervan reeds maanden geleden gestorven zijn 
zonder dat we hier als kring weet van hadden. Ga er in 
voorkomend geval niet van uit dat KBC de kring hiervan 
automatisch op de hoogte zal brengen. Privacy weet je wel. 
 
In onze zoektocht naar alternatieven voor Extra Time hebben 
we inmiddels duidelijke keuzes gemaakt afhankelijk over welke 
activiteit het gaat. Daarover meer van zodra dat we onze 
agenda terug vollen bak kunnen lanceren. Maar om dat te 
kunnen doen moeten er toch nog wat hordes genomen worden. 
Een belangrijke hierbij is of en hoe er binnenactiviteiten mogelijk 
zijn. Want zelfs bij een buitenactiviteit is het hier te lande altijd 
nuttig over een binnenalternatief te beschikken. Dus nog even 
geduld. 
 

 

 

 
Cera en het Sociaal Fonds KBC hebben afspraken gemaakt 
omtrent subsidiëring van de kringen ! De concrete bedoeling van 
Cera is continu de vennotenbasis steeds te verjongen en te 
verbreden . 
 
Meer info vind je door hier te klikken. 
 

https://www.survio.com/survey/d/O8G8U3M4F1Q9T8K4V
https://www.kbcpagant.be/basispaginas/overlijdens.html
https://www.kbcpagant.be/Documenten/20210428%20werving%20Cera.pdf


 

 

 
Nu het gebruik van internet steeds meer noodzakelijk wordt zijn 
er ook steeds meer en meer pogingen om de gebruikers met 
allerlei smoezen geld afhandig te maken. 
 
Ken je safeonweb? Deze website van de Belgische overheid 
bevat massa’s tips en waarschuwingen om je niet in de val te 
laten lokken. 
 

 

 

 
Ook wat last van corona-kilootjes? Misschien is wat meer 
bewegen voor jou de uitkomst. We hebben alvast een nieuwe 
kringactiviteit in gedachten. Nieuwsgierig? Klik dan hier. 
 

 
 

 

 
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. 
 

 

 
Al beginnen dromen om met de Kring terug te gaan fietsen? 
Misschien toch nog iets te vroeg. VAB heeft wel een selectie 
van de mooiste fietsroutes in Vlaanderen bijeengezocht. 
Interesse? Klik hier. 
 

 
 

 
Na de vele overuren welke je PC de afgelopen maanden heeft 
moeten presteren is het misschien tijd voor een 
lenteschoonmaak. 
De aanpak vind je door hier te klikken. Met dank aan Frank onze 
man van de PCclub. 
 

 

 

 
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 . 
 

https://www.safeonweb.be/nl/search/node?keys=
https://drive.google.com/file/d/1n9ZPUr6PJ5t_WaiQITIavlHEwxfAWETg/view?usp=sharing
https://www.kbcpagant.be/Documenten/2021%20wandelzoektocht.pdf
https://magazine.vab.be/op-reis/fietsroutes-2021/
https://www.kbcpagant.be/Documenten/2021%20Schijfopruiming%20voor%20Win%2010%5b29691%5d.pdf
https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Pc_club.html
mailto:info@kbcpagant.be
mailto: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. 
 

 

 
Hou het nog altijd veilig. Geniet als afsluitertje nog van 
onvervalst Antwaarps met dank aan Radio Minerva. Klik hier. 
 
Je kringbestuur. 

 

 
Graag een reactie formuleren? Altijd welkom op ons e-mailadres 
info@kbcpagant.be  . 
 
En raadpleeg onze website www.kbcpagant.be boordevol 
actueel nieuws. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1eK-HVAagEO9biPnthe_YLWSoHpObHdtC/view?usp=sharing
mailto:info@kbcpagant.be
http://www.kbcpagant.be/

