
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

En zo zijn al weer in de negende maand van het jaar aangekomen. Op 2 september 

hadden we weer onze gebruikelijke maandelijkse bestuursvergadering. Waar toch 

een aantal beslissingen genomen werden om voor dit en volgend jaar onze 

activiteitenkalender gevuld te krijgen. Want we zijn – misschien iets voorzichtiger dan 

wettelijk moet – flink in gang geschoten. 

 

 
 
 

 

 
Zo hebben we alles in gang gezet om jullie op 14 november een 
zondagslunch met dansgelegenheid aan te aanbieden. Min of 
meer als alternatief voor het dit jaar weggevallen banket. Zaal 
en DJ werden al vastgelegd. Menu moet nog besproken worden 
met de kok van dienst. Meer info in de Pagadder van oktober en 
via e-mail. 
 

 

 

 
En om op het elan verder te gaan hebben we Marc Erkens 
vastgelegd die ons op dinsdag 30 november komt onderhouden 
over de liefde in de muziek.  
 
Ook hier ontvang je alle gegevens in de Pagadder of per e-mail. 

 

 
Ook voor de tweede helft van december hebben we nog iets in 
petto, maar daar zijn we nog op zoek naar locatie en invulling. 
Meer nieuws als we daar meer duidelijkheid over hebben. 

 

 
 

 
Op 10 januari 2022 pikken we een oude activiteit terug op. Zet al 
maar een groot vraagteken naast deze datum. Daardoor 
verschuift de algemene vergadering naar een latere datum nl. 3 
februari. 

  
Omdat we onze leden zonder internet toch ook willen blijven 
bedienen werken we aan een oplossing om hen op de hoogte te 

https://muziekopmensenmaat.be/


 

brengen van een activiteit als we te laat zijn om deze nog in de 
Pagadder te zetten. 
 
Vermits jullie via e-mail wel tijdig en accuraat geïnformeerd 
kunnen worden zal het danig geapprecieerd worden indien jullie 
iemand uit jullie kennissenkring die wel lid is maar geen e-mail 
kan ontvangen op de hoogte zouden brengen dat er een 
interessante activiteit op komst is en wat precies de modaliteiten 
zijn. Waarvoor we jullie uiteraard erkentelijk zijn. 
 

  
We herhalen nog maar eens onze 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. 
 

 

 

 
We komen stilaan terug op gang. Hou het toch nog maar veilig 
zodat we snel op kruissnelheid komen en we het tempo kunnen 
blijven aanhouden. Er zitten mooie dingen aan te komen. Hou 
onze informatiekanalen in de gaten. De snelste is onze website 
www.kbcpagant.be . 
 

 

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