
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN 

IN TIJDEN VAN CORONA  

 

De maandelijkse nieuwsbrief al drie maanden gemist? Klopt, de beslissing was om in 

normale tijden, waar we elkaar fysiek hadden kunnen zien en dus het kringnieuws op 

een normale manier kon verspreid worden, geen nieuwsbrief aan te maken. 

Maar sinds de vierde golf zijn we terug via zoom aan het bestuursvergaderen en 

hebben we er geen goed oog in dat dit snel zal wijzigen. 

Maar op onze vergadering van driekoningen werden toch al een aantal belangrijke 

beslissingen genomen. Dus terug een heuse nieuwsbrief. 

Hou er wel rekening met de onvoorspelbaarheid van zowel corona als van het 

Overlegcomité. We zullen waarschijnlijk ook weer niet ontsnappen aan een aantal 

last minute bijsturingen. 

 

 

 
 

 
Dat we verloren maandag als “verloren” moesten beschouwen 
was al bekend. Vermits het momentum voorbij is hebben we 
beslist om de deelnemingsgelden terug te storten. 

 

 

 
Geconfronteerd met de verontrustende voorspellingen rond de 
groei van omikron nemen we het zekere voor het onzekere en 
verplaatsen de algemene vergadering welke voorzien was 
voor donderdag 3 februari naar dinsdag 15 maart. Zelfde 
plaats, zelfde beginuur, zelfde deelnemingsprijs. We verlengen 
ook de inschrijvingsperiode naar 28 februari. Mocht deze nieuwe 
datum je niet schikken, stuur dan een e-mail naar 
info@kbcpagant.be en je inschrijvingsgeld wordt teruggestort. 
 
Klik hier voor de aangepaste uitnodiging. 
 

 

 

 
De buitengewone algemene vergadering(en) welke voorzien 
waren om onze opgefriste statuten goed te keuren stoppen we 
voorlopig in de koelkast. We bekijken nog hoe we dit op een 
deftige, veilige manier terug kunnen oppikken. 
 

  

mailto:info@kbcpagant.be
https://www.kbcpagant.be/Documenten/20220315%20uitnodiging%20AV.pdf


 

De voordracht door Jacinta De Roeck over een zelfgekozen 
levenseinde voorzien voor donderdag 17 februari gaat in 
principe door. Tenzij dat allemans vriend corona weer stokken in 
onze wielen steek door bijkomende maatregelen.  
 
Klik hier voor de uitnodiging. Inschrijven kan tot 3 februari. 
 
 
 
 

 

 

 
Marc Erkens vastgelegd op dinsdag 30 november met een 
muzikaal ondersteunde voordracht over de liefde in de muziek 
en toen noodgedwongen geannuleerd hebben we verplaatst 
naar 29 maart. Zelfde locatie, zelfde aanvangsuur. 
 
Je ontvangt uiteraard tijdig alle gegevens per e-mail. 

 
 

 
Een heropstart van de activiteit “muziek beluisteren” kan geen 
doorgang vinden wegens onvoldoende belangstelling om het 
financieel haalbaar te maken.  
 
Het is spijtig genoeg voor ons niet direct duidelijk waarom want 
een interessepeiling, weliswaar zonder data, locatie en thema, 
was wel positief : corona? data (vanaf januari, veertiendaags)? 
locatie (Hemiksem)? thema (Felix en Fanny Mendelsohn)? 
 

 

 

 
Stel je even voor dat je organisator van een activiteit bent en 
moet gaan zoeken tussen de honderden verrichtingen of er een 
betaling, dus inschrijving, voor jouw activiteit tussen zit. 
 
KBC heeft daar een prachtig instrument voor. Je kunt 
automatisch tussen alle betalingen zoeken op basis van filters 
zoals b.v. bedrag. Wij proberen er voor te zorgen dat er per 
activiteit een ander bedrag dient betaald. Dit lukt prima, behalve 
… als je inschrijft voor meerdere activiteiten in één betaling. Dan 
kijken we misschien over jouw inschrijving want niet gevat in de 
geplaatste filter.  
 
Dus een dringende oproep. Betaal a.u.b. per activiteit waarin je 
geïnteresseerd bent. De organisatoren en onze penningmeester 
zullen je heel dankbaar zijn. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacinta_De_Roeck
https://www.kbcpagant.be/Documenten/20220217%20uitnodiging%20Jacinta%20De%20Roeck.pdf
https://muziekopmensenmaat.be/


  
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. 
 

 

 
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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